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რას ნიშნავს ინვესტირება?

ინვესტირება შენს ხელთ                       
არსებული ფულადი რესურსებით 
ვაჭრობას ნიშნავს, მისი მიზანი კი 
აქტივების დაგროვებაა, რომლებიც 
სამომავლოდ სარგებლის მომტანი უნდა 
გახდეს. მაგალითისთვის, როცა 
საფონდო ბირჟებზე ინვესტიციას  დებ, 
ფულს (აქტივებს) ფასიან ქაღალდებში 
ცვლი. თუ ყველაფერი რიგზეა, სწორ 
დროსა და ადგილას ჩადებული 
ინვესტიციის ღირებულება, როგორც 
წესი, იზრდება. თუმცა ხანდახან 
პირიქითაც ხდება: შესაძლოა, ფასიანი 
ქაღალდები ან ქონება შეძენის შემდეგ 
გაუფასურდეს.

ინვესტირება საკმაოდ ფართო ცნებაა — თუ გარეუბანში მდებარე სახლი იმის იმედად იყიდე, რომ 
დასახლება მომავალში პრესტიჟული გახდება და ბინის ღირებულებაც გაიზრდება, ეს ნიშნავს, რომ 
ინვესტიცია უძრავ ქონებაში განახორციელე. თუმცა, ფინანსურ სამყაროში ინვესტირება, როგორც 
წესი, ფასიან ქაღალდებს უკავშირდება. ასე რომ თუ ამ მიმართულებით დაინტერესდები, შეგიძლია 
ფული დააბანდო აქციებში, ობლიგაციებში, ან ისარგებლო ორმხრივი/საინვესტიციო ფონდების 
მომსახურებით, რომლებიც ფასიანი ქაღალდების მთელ “თაიგულს” შემოგთავაზებენ. 

აქციები
აქციებში ინვესტირებით კომპანიის მფლობელობის მცირე წილს ყიდულობ და იმედოვნებ, რომ მას 
გაზრდილი ფასით გაყიდი. ინვესტორები სარგებელს უმეტესწილად სწორედ გაძვირებული ფასით 
გაყიდვისას ნახულობენ (ანუ აქციებს იმ ფასად ყიდიან, რომ ტრანზაქციის ღირებულებას თუ 
ვაჭრობის საკომისიოს ფარავენ და მოგებაც რჩებათ). ზოგიერთი კომპანია კი წილების 
მფლობელებს მოგებიდან კვარტლურ დივიდენდებს აძლევს.

ობლიგაციები
როცა ობლიგაციას ყიდულობ, ფულს მთავრობას, კომპანიას ან სხვა დაწესებულებას ასესხებ. 
სანაცვლოდ კი შენი მოვალე (ობლიგაციის გამომშვები) ვალდებულია, გადაგიხადოს ეს სესხი 
გარკვეული პროცენტის დამატებით. ტრადიციულად, ობლიგაციები ფიქსირებული შემოსავლის 
ინსტრუმენტია, რადგან გადახდები წინასწარ დადგენილი განრიგის მიხედვით სრულდება. 
სხვა საინვესტიციო კატეგორიები
აქციებისა და ობლიგაციების გარდა კიდევ რამდენიმე სახის ინვესტიცია არსებობს. ესენია: უძრავი 
ქონება, ფიუჩერსი, კრიპტოვალუტები, ოპციონი, საბირჟო საქონელი და სხვა. სანამ რაიმე სახის 
აქტივში ინვესტირებას გადაწყვეტდე, მნიშვნელოვანია, რომ მისი პირობები, საკომისიოები და 
არსებული რისკები კარგად შეისწავლო.



რატომ უნდა დაიწყო ინვესტირება?

ადამიანები ფულთან დაკავშირებულ 
გადაწყვეტილებებს ყოველდღიურად 

ვიღებთ: ვყიდულობთ სურსათს, 
ვშოპინგობთ ონლაინ, ვიხდით 

გადასახადებს და ა.შ. ამ 
გადაწყვეტილებების მასშტაბურობა 

შესაძლო შედეგებიდან გამომდინარეობს 
— თუ 2 კილოგრამ მარწყვს ყიდულობ, 
გადაწყვეტილებას მარტივად მიიღებ, 

მაგრამ როცა საუბარი ფასიან ქაღალდებში 
ათასობით ლარის დაბანდებაზეა, მაშინ 

სასწორზე სულ სხვა რამ დევს.
ინვესტირება მარტივი არაა, მაგრამ დღეს 
მიღებულმა გადაწყვეტილებამ შესაძლოა 

შენი მომავალი სრულიად შეცვალოს. დიახ, 
თუ გსურს გამდიდრდე, ინვესტირება ამ 

მიზნის მისაღწევად ერთ-ერთი საუკეთესო 
საშუალებაა. 

ინვესტირების ერთ-ერთი ალტერნატივა ფულის დაბანდების უმარტივესი ფორმა, საბანკო 
დეპოტიზის გახსნაა. ამ დროს სადეპოზიტო ანგარიშზე თანხას ათავსებ და გარანტირებულ 
საპროცენტო შემოსავალს იღებ. რადგან დეპოზიტი მინიმალურ რისკებს შეიცავს, მასზე 
დარიცხული საპროცენტო სარგებელიც საკმაოდ მცირეა. ამის სანაცვლოდ, ფასიან ქაღალდებში 
ინვესტირებამ, ფულის დეპოზიტზე განთავსებასთან შედარებით, მინიმუმ ორჯერ მეტი სარგებელი 
შეიძლება მოგიტანოს. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ფასიან ქაღალდებს შორის, აქციების ყიდვა მეტ რისკებთან არის 
დაკავშირებული, ვიდრე —  ობლიგაციებში ფულის დაბანდება. ფინანსური რისკების დასაზღვევად 
უმჯობესია, ფულადი სახსრები აქტივების სხვადასხვა კლასში დააბანდო. მაგალითად, პორტფელი 
შექმნა როგორც აქციებით, ასევე — ობლიგაციებით. შეგიძლია, აქციები ეკონომიკის სხვადასხვა 
სექტორში მომუშავე კომპანიებისგან შეიძინო — ამას პორტფელის დივერსიფიკაცია ეწოდება. ამ 
დროს შენს მფლობელობაში არსებული აქტივები ერთმანეთს აზღვევენ და ზარალის რისკიც 
შედარებით მცირდება. 

სახლის ყიდვა, მოგზაურობა, შვილებისთვის კარგი განათლების მიცემა — ჩვენი მიზნებისა და 
სურვილების აბსოლუტური უმრავლესობა ფულს საჭიროებს. გახსოვდეს, თუ ამჟამად გარკვეულ 
თანხას ფლობ და გსურს, მისი მოცულობა მნიშვნელოვნად გაზარდო, ინვესტირება ამისთვის 
ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა. გავრცელებული აზრის საწინააღმდეგოდ, ამას ძალიან ბევრი ფული არ 
სჭირდება. 



თუ საინვესტიციო აქტივებში ფულადი 
სახსრების დაბანდება გადაწყვიტე, 
უმჯობესია, ინფორმაციით შეიარაღდე. 
მთავარია, სწორად შეარჩიო მიზანი და 
გათვალო ამ მიზნისკენ მიმავალი 
სტრატეგიული ნაბიჯები.
მას შემდეგ, რაც საინვესტიციოდ ფულს 
გადადებ, ეცადე, საკუთარი თავი გაიცნო — 
წარმოიდგინო, რომ მართლაც ინვესტორი 
ხარ. პირველ რიგში, გაიგე, რამდენად 
შეგიძლია ფინანსური რისკის გაწევა, 
როგორ რეაგირებ კრიზისებზე და 
ეკონომიკის რომელ სექტორში გირჩევნია 
ფულის დაბანდება.
ინვესტირების დაწყებამდე ეს სამი 
საკითხი სიღრმისეულად უნდა განიხილო:
 

1.  რა არის შენი მიზანი და როგორი სტრატეგიით აპირებ მის აღსრულებას.

ცხადია, ინვესტორის ფინალური მიზანი ფინანსური შესაძლებლობების გაუმჯობესება, ანუ მოგების 
მიღებაა. თუმცა, საბოლოო შედეგამდე მისასვლელად სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაა 
საჭირო. გაიმარტივე საქმე და მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი მიზნები ჩამოწერე. არ 
გაგიკვირდეს, თუ ამ სიაში გრანდიოზული სურვილების გვერდით ზედმეტად ყოფით და მარტივად 
მისაღწევ მიზნებსაც დაინახავ. ამის შემდეგ თითოეულ მიზანს მიანიჭე ფასი, ანუ ის ღირებულება, 
რომელსაც მისი განხორციელების სანაცვლოდ გადაიხდიდი.

2. როგორია რისკისადმი შენი დამოკიდებულება და როგორ აპირებ კრიზისებთან გამკლავებას.

 რისკი ფინანსური საქმიანობის განუყოფელი ნაწილია, ამიტომ ინვესტირების დაწყებამდე სჯობს 
დაფიქრდე, რამდენად ტოლერანტული ხარ მის მიმართ. მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ თავს 
კარგად იცნობდე, რათა ინვესტირების პროცესში გაუთვალისწინებელ სცენარებს არ შეეჩეხო. მზად 
იყავი კრიზისებისთვის — ეს არ ნიშნავს, რომ გამუდმებით კატასტროფას უნდა ელოდე, მაგრამ 
სათადარიგო გეგმა და „გადაუდებელი დახმარების ფონდი“ აუცილებლად იქონიე.

3.    როგორია შენი ფინანსური მდგომარეობა და სად აპირებ ფულის დაბანდებას

უმჯობესია, ინვესტირების დაწყებამდე ფინანსური პრობლემები მოაგვარო. ბევრი ადამიანი 
ბიზნესს საბანკო სესხითაც იწყებს, თუმცა, როგორც წესი, ეს გამართლებული მხოლოდ მაშინ არის, 
როდესაც ზურგს დიდი გამოცდილება გიმაგრებს. 
ინვესტირების დაწყება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია. მთავარია დაისახო მიზნები, მოიფიქრო ამ 
მიზნებამდე მისასვლელი სტრატეგიული ნაბიჯები და შეიმუშავო ალტერნატიული გეგმები. 

3 რამ, რაც ინვესტირების დაწყებამდე
უნდა გაითვალისწინო



ობლიგაციები: ობლიგაციების შეძენა ფულის გასესხებას ჰგავს. როცა ამ ფასიან ქაღალდს 
ყიდულობ, ფულს მთავრობას, კომპანიას ან სხვა სასესხო დაწესებულებას ასესხებ. ობლიგაციებს 
დასრულების თარიღი აქვთ, რომლის დროსაც საბოლოო საპროცენტო სარგებელი ირიცხება და 
თანხის საწყისი ოდენობა უკან ბრუნდება. ამასთან, ობლიგაციის ვადის ამოწურვამდე 
ყოველწლიურად იღებ შემოსავალს კუპონის განაკვეთის სახით. აღსანიშნავია, რომ ამგვარი 
ინვესტირება დაბალრისკიანია. 

აქციები: აქცია ფასიანი ქაღალდია და მისი მეშვეობით კომპანიის წილს ყიდულობ. ბიზნესის 
საქმიანობა ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული და ამის გამო აქციების ფლობაც გარკვეულ რისკებს 
უკავშირდება. კომპანიის აქციების ფასი მისი დამფუძნებლის ტვიტმაც კი შეიძლება გაზარდოს ან 
შეამციროს, რომ არაფერი ვთქვათ გლობალურ ფაქტორებზე. 
უძრავი ქონება: უძრავ ქონებაში ინვესტირება კარგი იდეაა, რადგან მისი ღირებულება, როგორც 
წესი, სულ იზრდება. თუ შენ მიერ შეძენილი სახლი არ გაძვირდება, მაინც შეძლებ მისგან 
სარგებლის მიღებას — გააქირავებ, ან იცხოვრებ მასში.

კრიპტოვალუტები: კრიპტოვალუტა ციფრული აქტივია, რომელიც გამოიყენება როგორც უნაღდო 
ანგარიშსწორებისთვის, ასევე ინვესტირებისთვისაც. ციფრულ ვალუტებში ფულის დაბანდებით 
კაპიტალის მნიშვნელოვნად გაზრდა არის შესაძლებელი, თუმცა ამ მიმართულებაში თანხების 
ჩადება მნიშვნელოვან რისკებთან და არასტაბილურობასთან არის დაკავშირებული.

გარდა ამისა, ფულის დაბანდება საკოლექციო ნივთებში, ოქროში, ბრილიანტებში, ავტომობილებსა 
და ნებისმიერ ისეთ საგანში შეგიძლია, რომელსაც ღირებულების გაზრდის პერსპექტივა აქვს. 
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ აქტივს შენი კაპიტალის მნიშვნელოვნად გაზრდა შეუძლია.

საინვესტიციო აქტივების მიმოხილვა
რაში დავაბანდოთ ფული?

ხშირად ფინანსური წარმატების მიღწევას 
მწვერვალზე ასვლას ადარებენ. თუ შენი მიზანიც 

სიმაღლეების დაპყრობაა, მაშინ ჯერ მთამდე 
მისასვლელი გზები უნდა მოიძიო. 

სად დავაბანდოთ ფული? ამ კითხვაზე პასუხის 
გასაცემად, პირველ რიგში, იმის ცოდნა 

დაგჭირდება, თუ რასა და რას შორის ირჩევ — ანუ 
რა არის ფულის მუთაქაში შენახვის ალტერნატივა. 

წიგნის ამ ნაწილში სწორედ საინვესტიციო 
აქტივების მრავალფეროვნებას 

მიმოვიხილავთ.ნაღდი ფული და მისი 
ეკვივალენტები: არ გეგონოს, რომ ნაღდ ფულსა და 
მის ეკვივალენტებში შენ მიერ მუთაქაში შენახულ 

ფულს ვგულისხმობთ — არა! ინვესტირების 
მთავარი პრინციპი ხომ ის არის, რომ კაპიტალი 

გაზარდო, ამიტომ, ამაში ისეთ საბანკო 
ანგარიშებზე (მიმდინარე, შემნახველი, ან 

სადეპოზიტო ანგარიში) განთავსებული ფული 
იგულისხმება, რომელსაც გარკვეული საპროცენტო 

სარგებელი ერიცხება.



აქტიური ინვესტირებისას ინვესტორები ფასების მოკლევადიანი ცვლილებებისგან რაც შეიძლება 
დიდი სარგებლის მიღებას ისახავენ მიზნად. თუ ამ მიდგომას ემხრობი, სიღრმისეული ანალიზი და 
ცოდნა დაგჭირდება, რათა დროულად გადაწყვიტო, რომელ აქციას, ობლიგაციას თუ სხვა სახის 
აქტივს მიანიჭო უპირატესობა და რომელი — დათმო. 

პორტფელის მენეჯერი, როგორც წესი, თვალყურს ადევნებს ანალიტიკოსების გუნდს, რომელიც 
ინვესტირების პროცესის რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მხარეებს აკვირდება, შემდეგ მენეჯერი 
პროგნოზირებს, თუ რომელი აქტივის ფასი როდის და როგორ შეიცვლება.

აქტიური ინვესტირება თავდაჯერებულობას მოითხოვს, რადგან ზუსტად უნდა იცოდე, როდის 
დააბანდო ფული და როდის გაყიდო აქტივები. აქტიური ინვესტირებისას მცდარი ნაბიჯის გადადგმა 
შეიძლება სავალალო აღმოჩნდეს. 

პასიური ინვესტორები გრძელვადიან გეგმებს მიყვებიან, შედარებით იშვიათად ყიდულობენ და 
ყიდიან აქტივებს, რითაც საოპერაციო ხარჯები იზოგება. სტრატეგია კი ასეთია — ფულს აბანდებ 
აქტივებში და შემდეგ იცდი — თავს იკავებ, აჰყვე საფონდო ბირჟის მოკლევადიან ცვლილებებს.
პასიურ ინვესტორებს მოთმინების ფიალა თითქმის არასდროს ევსებათ. მათ ზუსტად იციან, რა 
დაისახეს მიზნად და ამ მიზნის მისაღწევად მწყობრი ნაბიჯებით მოძრაობენ.

წარმატებული პასიური ინვესტორები თვალს ადევნებენ შემოსავლებს და უგულებელყოფენ 
მოკლევადიან ჩავარდნებს, თუნდაც ცვლილება მკვეთრი და მოულოდნელი იყოს.

აქტიური თუ პასიური ინვესტირება — ეს 
ინვესტორების საყვარელი საკამათო 

თემაა. მათი ნაწილი პასიურ ინვესტირებას 
ამჯობინებს, რადგან ის ნაკლებ დროსა და 

ჩართულობას მოითხოვს, ნაწილი კი 
აქტიურ ინვესტირებას ემხრობა, რადგან, 

მას, მაღალი რისკების მიუხედავად, უფრო 
მეტი მოგება მოაქვს.

აქტიური ინვესტირება, როგორც სახელი 
გვკარნახობს, ინვესტირების პროცესში 

მუდმივ ჩართულობასა და 
გადაწყვეტილებების სწრაფად მიღებას 
გულისხმობს. ასეთ დროს პორტფელის 

მენეჯერებს დიდი როლი აკისრიათ. 

რას ნიშნავს აქტიური და
პასიური ინვესტირება



გარდა ამისა, რისკებზე მოქმედებს დროის ხანგრძლივობა — რამდენი ხნით აპირებ ინვესტირებას, 
როგორი იქნება შენი შემოსავლები მომავალში და რა აქტივები გაგაჩნია ახლა — გაქვს თუ არა 
სახლი, საპენსიო დანაზოგი ან მემკვიდრეობა. დიდ რისკებზე წასვლა მაშინ შეიძლება, როცა ზურგს 
სტაბილური შემოსავლის წყარო გიმაგრებს.

რისკისადმი ტოლერანტობის მიხედვით სამი სახის ინვესტორებს გამოყოფენ:
აგრესიული ინვესტორები საფონდო ბაზრებში კარგად ერკვევიან, იცნობენ ფასიანი ქაღალდებით 
ვაჭრობის პრინციპებს, არიან გამოცდილები, რაც საშუალებას აძლევთ, თუნდაც მერყევ, მაგრამ 
პოტენციურად მომგებიან საინვესტიციო ინსტრუმენტებში, პატარა კომპანიებსა და სტარტაპებში 
ჩადონ ფული. ამავე დროს, მათ დაბალი რისკის მქონე აქტივების ბაზაც აქვთ, თუმცა მაქსიმალურ 
მოგებას რისკებზე წასვლით იღებენ.

ზომიერი ინვესტორები გარკვეულ რისკზე მიდიან, მაგრამ უპირატესობას მაინც დაბალანსებულ 
მიდგომას ანიჭებენ. რისკავენ მაშინ, როცა პოტენციური დანაკარგების მოცულობა მათი ფინანსური 
პორტფელისთვის დიდ საფრთხეს არ წარმოადგენს. მათ პორტფელში 50/50-ზე პრინციპით, დიდი 
კომპანიის წილები — შედარებით სარისკო საინვესტიციო აქტივები და უფრო სტაბილური 
შემოსავლის მქონე ობლიგაციები მოიძებნება.

კონსერვატიული ინვესტორები ყველაზე ნაკლებად რისკავენ. ისინი ცდილობენ, სარისკო 
გადაწყვეტილებები საერთოდ არ მიიღონ და უპირატესობას ფინანსურ უსაფრთხოებას ანიჭებენ. 
კონსერვატიული ინვესტორები ფულს ისეთი სახის აქტივებში აბანდებენ, სადაც მათი ფინანსური 
სახსრები ყველაზე მეტად დაცულია, ასეთებია, მაგალითად, საბანკო დეპოზიტები და სახელმწიფო 
ობლიგაციები.

რა არის საინვესტიციო რისკი
და როგორ შევაფასოთ ის
როგორც უკვე გითხარით, ინვესტირება 
რისკებთანაა დაკავშირებული. 
რისკისადმი ტოლერანტობა კი, მარტივად 
რომ ვთქვათ, ფულის დაკარგვის 
ალბათობაა. ეს ინვესტირების 
მნიშვნელოვანი კომპონენტია და საკუთარ 
თავში ჩაღრმავებას საჭიროებს: რამდენად 
შეგიძლია სწრაფ ცვლილებებთან 
ადაპტირება? როგორ უმკლავდები 
კრიზისს? თუ დიდ რისკებზე წახვალ, 
შეიძლება შეგეშინდეს და აქტივები 
არასწორ დროს გაყიდო. რისკისადმი 
ტოლერანტობა ხშირად დამოკიდებულია 
ინვესტორის ასაკზე, თუმცა ეს ერთადერთი 
ფაქტორი არაა. ზოგადად, ახალგაზრდა 
ადამიანებს დროის ფართო ჰორიზონტი 
აქვთ, შესაბამისად შეუძლიათ და 
რეკომენდებულიცაა, ასაკოვან 
ადამიანებთან შედარებით, მეტ რისკზე 
წავიდნენ.



როგორ მუშაობს საფონდო ბირჟა?

საფონდო ბირჟა აქციების მყიდველებისა 
და გამყიდველების შეხვედრის ადგილია. 

ბირჟაზე აქციების ფასი აუქციონის 
პრინციპით განისაზღვრება — მყიდველებს 

აქციების შეძენა დაბალ ფასად სურთ, 
მფლობელების მიზანი კი საკუთარი 

კომპანიების წილის მაღალ ფასად 
გაყიდვაა. ყიდვისა და გაყიდვის ფასებს 

შორის სხვაობას "სპრედი" ეწოდება. 
სპრედი ბროკერის შემოსავლის ძირითადი 

წყაროა — სავაჭრო ოპერაციის შესრულების 
შემდეგ შუამავალი ფასებს შორის სხვაობას 
საკომისიოს სახით იღებს.ბირჟებზე ფასები 

მუდმივად იცვლება, ამ ცვლილებას 
მოთხოვნა-მიწოდების ტენდენციები 

განსაზღვრავს. გარდა ამისა, ფასებზე 
ეკონომიკური, პოლიტიკური და სხვა სახის 

ფაქტორები მოქმედებს. 
თუ კომპანიის მოგება მზარდია და ის თვითგანვითარებისთვის რეინვესტიციას არ იშურებს, მის 
აქციებზე მოთხოვნა იზრდება, შესაბამისად, ფასიც მოთხოვნის პროპორციულად დგინდება.

საფონდო ბირჟებზე ვაჭრობის დასაწყებად საბროკერო კომპანიაში ანგარიშის გახსნა 
დაგჭირდებათ — საქართველოში ასეთ შესაძლებლობას საინვესტიციო ბანკი Galt & Taggart იძლევა. 
ამის შემდეგ ნებისმიერი ტიპის აქტივით ვაჭრობას შეძლებთ.

საფონდო ბაზრები საკმაოდ კომპლექსურად მუშაობენ. საქმის გამარტივების მიზნით, გეტყვით, რომ 
საფონდო ბირჟებზე ორი მთავარი რამ ხდება:
აქციების ყიდვა — კომპანიების წილების ყიდვა ერთჯერადად, "საცალო" ინვესტორებსაც შეუძლიათ 
და გამოცდილ, ინსტიტუციურ ინვესტორებსაც. ინვესტორი აქციებს საკუთარი კაპიტალის გაზრდის 
მიზნით ყიდულობს. მას შეუძლია, მოგება ორი ძირითადი გზით ნახოს: აქციების ღირებულების 
ზრდით და კომპანიის მხრიდან დივიდენდების მიღებით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დივიდენდს 
ყველა კომპანია არ გასცემს, ფირმების გარკვეული ნაწილი ამონაგებს რეინვესტირებისთვის 
იყენებს.

აქციების გამოშვება — თუ კერძო კომპანიას დამატებითი ფულადი სახსრების მოძიება სურს, 
ერთ-ერთი გზა საფონდო ბაზარზე კომპანიის წილის გაყიდვაა. ამას აქციების პირველადი საჯარო 
განთავსება (IPO) ეწოდება. პირველადი შეთავაზების შემდეგ კომპანიის აქციები მეორად ბაზარზე 
იყიდება, სადაც მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.

აქციების გარდა, საფონდო ბირჟებზე სხვა ინსტრუმენტებითაც ვაჭრობენ, მათ შორისაა: სავალო 
ფასიანი ქაღალდები (კორპორაციული და სახაზინო ობლიგაციები), ფიუჩერსები, ოფციონები, 
კრიპტოვალუტები, სასაქონლო პროდუქტები (ნავთობი, ოქრო) და სხვა.



საფონდო ბირჟის მთავარი
მოთამაშეები

ბროკერები "რეგისტრირებული წარმომადგენლები" არიან, რომლებსაც გავლილი აქვთ სპეციალური 
ტრენინგები და ჩაბარებული აქვთ სალიცენზიო გამოცდა. ბროკერები საფონდო ბირჟაზე აქციებით 
ვაჭრობაში დაგეხმარებიან — მათ შეუძლიათ ინვესტორების სახელზე ივაჭრონ. საბროკერო 
კომპანიები შემოსავალს ვაჭრობის საკომისიოებით იღებენ.

პორტფელის მენეჯერები ინვესტორებს საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებაში ეხმარებიან. 
ისინი რესტორნის მფლობელებს ჰგვანან — ბევრ პროდუქტს ყიდულობენ, რათა უამრავი ადამიანი 
“გამოკვებონ”. უფრო კონკრეტულად კი, პორტფელის მენეჯერები აქციების ყიდვა-გაყიდვისთვის 
მოზრდილ "შეკვეთებს დებენ", რადგან შედარებით დიდი ზომის პორტფელებს მართავენ.
საინვესტიციო ბანკირები კომპანიებს საფონდო ბირჟებზე წილების განთავსებაში ეხმარებიან. 
ისინი ინვესტორებსა და კაპიტალის მაძიებლებს შორის შუამავლები არიან.

გარდა ამისა, საფონდო ბირჟებზე არაერთ ისეთ ადამიანს შეხვდებით, ვისაც ფასიანი ქაღალდებით 
ვაჭრობის პროცესში კონსულტაციის გაწევა შეუძლიათ. მაგალითად,  აგენტებს, მეურვეებს, ე.წ 
ბაზრის შემქმნელებს და სხვ. ბუნებრივია, კონსულტაციების სანაცვლოდ საფონდო ბირჟების 
მოთამაშეები საკომისიოებს იღებენ.

საფონდო ბირჟებზე ტრილიონობით დოლარი ბრუნავს, რასაც კანონმდებლობით დარეგულირება 
ესაჭიროება — შესაბამისად, საქმეში სახელმწიფო ერთვება. საქართველოში ფასიან ქაღალდებთან 
დაკავშირებულ ურთიერთობებს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონი, საქართველოს 
სამოქალაქო კოდექსი და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტები აწესრიგებს. ამავე კანონითა 
და სხვა საკანონმდებლო თუ კანონქვემდებარე აქტებით განისაზღვრება საქართველოს ეროვნული 
ბანკის უფლებამოსილებებიც. ამ რეგულაციის მიზანი ფასიანი ქაღალდებით საჯარო ვაჭრობაში 
სამართლიანი წესებისა და თავისუფალი კონკურენციის დამკვიდრებაა.

საფონდო ბირჟებზე რამდენიმე მთავარი 
მოთამაშეა: ინვესტორები საფონდო ბირჟის 
მთავარ გამწევ ძალას წარმოადგენენ — 
ისინი აქციებისა და სხვა ფინანსური 
ინსტრუმენტების ყიდვითა და გაყიდვით 
არიან დაკავებულნი, ხოლო საცალო 
ინვესტორები (როგორიც შეიძლება იყოთ 
თქვენ) საბროკერო ანგარიშის დახმარებით 
ყიდულობენ ან ყიდიან ინდივიდუალურ 
აქციებს. ისინი არ არიან პროფესიონალი 
ინვესტორები.
მოვაჭრეებისა და მყიდველების გარდა, 
კიდევ არიან სხვა მოთამაშეებიც, 
რომლებიც ინვესტორებს გარკვეულ 
მომსახურებას უწევენ და ამით ფულს 
გამოიმუშავებენ.



რა არის BULL და BEAR MARKET-ები

ინვესტირების სამყაროში ბაზრის 
მდგომარეობის აღსაწერად ხშირად 

იყენებენ ტერმინებს “Bull” და “Bear”. ეს 
ტერმინები აღწერს, რა ვითარებაშია 

საფონდო ბირჟა — რომელი ტენდენცია 
იჩენს თავს, აღმავალი თუ — დაღმავალი. 

საბაზრო ვითარებასა და მის 
მიმართულებას ინვესტორის 

პორტფოლიოზე დიდი გავლენის მოხდენა 
შეუძლია. 

Bull Market საფონდო ბაზრის ისეთი სახეა, 
რომელსაც აღმავალი ტენდენციები 

ახასიათებს და ეკონომიკურად 
ხელსაყრელია. Bear Market კი ისეთ ბაზარს 

აღნიშნავს, სადაც აქციების უმეტესობის 
ფასი ვარდება.

Bull Market-ისთვის დამახასიათებელია ფასების მდგრადი ზრდა. ჩვეულებრივი აქციების ბაზრის 
შემთხვევაში Bull Market აღნიშნავს ვითარებას, როცა კომპანიების წილების ფასები იზრდება. ასეთ 
დროს ინვესტორებს სჯერათ, რომ აღმავალი ტრენდი დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნდება. ამ 
სცენარის შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკა, როგორც წესი, ძლიერია და დასაქმების დონეც მაღლა 
იწევს. 
ამის საპირისპიროდ, ტერმინ Bear Market-ით იმ ბაზრებს აღწერენ, სადაც ფასები მუდმივად იკლებს. 
როგორც წესი, ბაზარი არ ითვლება ჭეშმარიტ Bear Market-ად, თუ უახლეს მონაცემებთან შედარებით 
20%-იანი ან მეტი ვარდნა არ ფიქსირდება. აქციების ფასების მუდმივი ვარდნის პერიოდში 
დასაქმების დონე იკლებს, რადგან კომპანიებს თანამშრომლების გაშვება უწევთ.
რა უნდა გავაკეთოთ ორივე ტიპის ბაზრის შემთხვევაში?

Bull Market-ის შემთხვევაში ინვესტორისთვის იდეალურია, მზარდი ფასებისგან მოგება ნახოს — 
იყიდოს აქციები რაც შეიძლება ადრე და გაყიდოს ფასის პიკში. ამ დროს ნებისმიერი დანაკარგი 
უნდა იყოს მცირე და დროებითი. ინვესტორმა კი აქტიურად და თავდაჯერებით უნდა განაგრძოს 
ინვესტირება უფრო მეტ ჩვეულებრივ აქციაში, რომ მეტი მოგება მიიღოს.
Bear Market-ის დროს პირიქით, მასშტაბური დანაკარგების შანსი დიდია, რადგან, ბაზარზე ფასები 
მუდმივად იკლებს და ამ ტრენდს დასასრული არ უჩანს. თუ ასეთ დროს დაიწყებთ ინვესტირებას იმ 
იმედით, რომ ახლო მომავალში ფასები მოიმატებს, შეიძლება ყველაფერი დაკარგოთ, სანამ 
აღმავალი ტენდენცია დაიწყება. ასე რომ, ამ პერიოდში მოგებას უფრო დაბალი რისკის მქონე 
აქტივებში, მაგალითად ობლიგაციებში ინვესტირებით მიიღებთ.
ინვესტორების ნაწილი ე.წ თავდაცვით აქციებს (Defensive Stocks) ანიჭებს უპირატესობას. ასეთ 
აქციებზე ბაზრის ტენდენციები ნაკლებ გავლენას ახდებს, შესაბამისად, ის ეკონომიკის აყვავების 
პერიოდშიც სასარგებლოა და ვარდნის დროსაც. ამაში უმეტესად სახელმწიფო მფლობელობაში 
მყოფი კომუნალური ინდუსტრიები და პირველადი საჭიროების პროდუქტების მწარმოებელი 
კომპანიები მოიაზრება, რომლებზე მოთხოვნაც კრიზისის დროსაც კი ნარჩუნდება.



მსხვილი, საშუალო და მცირე კაპიტალის აქციები: 

    მსხვილი კაპიტალიზაციის აქციები — ასეთი აქციები იმ კომპანიებს აქვთ, რომელთა საბაზრო 
კაპიტალიზაცია 10 მილიარდ დოლარს აღემატება;
    საშუალო კაპიტალიზაციის აქციები — იმ კომპანიების აქციებია, რომელთა საბაზრო 
კაპიტალიზაცია 2-დან 10 მილიარდამდე დოლარია;
    მცირე კაპიტალიზაციის აქციები — იმ კომპანიების აქციებია, რომელთა საბაზრო კაპიტალიზაცია 
2 მილიარდ დოლარამდეა.

როგორც წესი, მსხვილი კაპიტალის მქონე აქციები შედარებით უსაფრთხოა, ხოლო მცირე და 
საშუალო კაპიტალიზაციის მქონე კომპანიებს ზრდის მეტი პერსპექტივა აქვთ.
ადგილობრივი და საერთაშორისო აქციები: აქციებს იმის მიხედვითაც განასხვავებენ, თუ სად 
საქმიანობს კომპანია. თუ გეოგრაფიული რეგიონების მიხედვით გსურთ თქვენი ინვესტიციების 
დივერსიფიკაცია, ყურადღება უნდა მიაქციოთ, რომელი ქვეყნებიდან იღებს კომპანია საკუთარი 
შემოსავლების დიდ წილს.

მზარდი პოტენციალისა (Growth stocks) და ღირებულებითი აქციები (Value stocks): ინვესტორები 
ხშირად აკვირდებიან კომპანიის შემოსავლებს, გაყიდვების ტემპს და ფულს მოლოდინებში 
აბანდებენ. იმის მიუხედავად, რომ ამგვარ კომპანიებში ინვესტირება დიდ რისკებთან არის 
დაკავშირებული, პოტენციური ამონაგებიც მაღალია — ასეთ აქციებს მზარდი პოტენციალის აქციებს 
უწოდებენ. რაც შეეხება ღირებულების მქონე აქციებს, ეს ისეთი კომპანიების ფასიანი ქაღალდებია, 
რომელთა ფასიც ბაზარზე კონკურენტულია. გარდა ამისა, განასხვავებენ IPO აქციებს, აქციებს 
დივიდენდებით და მათ გარეშე, შემოსავლიან, ციკლურ, არაციკლურ, უსაფრთხო, ESG, ლურჯი 
ჩიპისა და მონეტის აქციებს.

რა ტიპის ფასიანი ქაღალდები
არსებობს-აქცია, აქციის ძირითადი
ტიპები
ინვესტირებაში რამდენიმე სახის აქციას 
განასხვავებენ: ტიპის, მასშტაბის და სხვა 
მახასიათებლების მიხედვით. 

ჩვეულებრივი აქცია კომპანიის ნაწილობრივ 
მფლობელობას გულისხმობს. კომპანიას შეუძლია 
თავისი მოგება აქციონერებს გაუნაწილოს, თუმცა 
ამის ვალდებულება არ აქვს. თუ კომპანიის 
მენეჯმენტი გადაწყვეტს, შესაძლებელია, 
დივიდენდების გაცემა დროებით შეჩერდეს. 
პრივილეგირებული აქციები იმ ინვესტორებისთვის 
უფრო ხელსაყრელია, რომელთაც კომპანიის 
მართვის პროცესში მონაწილეობა არ 
აინტერესებთ და დივიდენდების მიღება სურთ — 
ჩვეულებრივი დივიდენდებისგან განსხვავებით, 
პრივილეგირებული აქციები ხშირ შემთხვევაში 
უფრო სტაბილურია. 



ობლიგაციის რამდენიმე სახე არსებობს და ყველა მათგანს თავისი უპირატესობა თუ ნაკლი აქვს.

სახელმწიფო / მუნიციპალური ობლიგაციები — ამ ობლიგაციებს სახელმწიფო, ქალაქი ან 
ადგილობრივი მთავრობა გამოსცემს, რათა საჯარო დანიშნულების პროექტი დააფინანსოს. 
სახელმწიფოს მიერ გამოშვებული ობლიგაციები ნაკლებ რისკებთანაა დაკავშირებული, ვინაიდან 
ობლიგაციის დადეფოლტების ალბათობა ნაკლებია.

კორპორაციული ობლიგაციები — ამ ტიპის ობლიგაციებს, როგორც წესი, შედარებით მაღალი 
საპროცენტო სარგებელი აქვთ, თუმცა კორპორაციული ობლიგაციის შესყიდვა შედარებით მაღალ 
რისკებთანაა დაკავშირებული, ვიდრე, მაგალითად, სახელმწიფოს მიერ გამოშვებული 
ობლიგაციების.

აქციებისგან განსხვავებით, ობლიგაციები საჯაროდ არ იყიდება — ამ საქმეს შუამავალი, ბროკერი 
სჭირდება, თუმცა აქვე ერთი პრობლემაც იჩენს თავს — იქიდან გამომდინარე, რომ ობლიგაციებით 
ვაჭრობა ცენტრალიზებულ ადგილას ვერ ხერხდება, ფასები მუდმივად არ ახლდება. შესაბამისად, 
ნაკლები ლიკვიდურობის შემთხვევაში სპრედი შეიძლება მაღალი იყოს.

ობლიგაციებში ფულის დაბანდების უპირატესობებია: ნაკლები რისკი, პროგნოზირებადი 
შემოსავალი, მეორად ბაზარზე გადაყიდვის შესაძლებლობა და მრავალფეროვანი პორტფელის 
შექმნის საშუალება. ამასთან, ობლიგაციის ყიდვას უარყოფითი მხარეებიც შესაძლოა ჰქონდეს. 
როდესაც ობლიგაციის გამომშვები ორგანიზაცია კოტრდება, შესაძლებელია, რომ ინვესტორმა ძირი 
თანხის მხოლოდ ნაწილი დაიბრუნოს. ასე რომ, როგორც სხვა ფინანსური ოპერაციებისას, 
გადაწყვეტილების მიღებამდე ამ შემთხვევაშიც ინფორმაციის შეგროვება და აწონ-დაწონვაა 
საჭირო.

ობლიგაცია და ობლიგაციის ტიპები

ობლიგაცია ფასიანი ქაღალდია, რომელსაც 
მთავრობა ან კორპორაცია უშვებს, რათა 

ფულადი სახსრები მოიზიდოს. ინვესტორი კი 
ობლიგაციის ყიდვის სანაცვლოდ 

საპროცენტო შემოსავალს იღებს, რომელიც 
კუპონის განაკვეთით განისაზღვრება. 

დათქმული პერიოდის გასვლის შემდეგ 
ობლიგაციის მყიდველი ფასიან ქაღალდებში 

თავდაპირველად გადახდილ 
ღირებულებასაც იბრუნებს.წარმოიდგინე, 

რომ იძენ 10-წლიან, $10 000-ის 
ღირებულების ობლიგაციას, რომლის 

კუპონის განაკვეთი 7%-ია. ეს იმას 
გულისხმობს, რომ ობლიგაციის გამომშვები 

ყოველ 6 თვეში ან კვარტალურად 
გადაგიხდის თანხის პროცენტს (ჯამში 

$700-ს), ხოლო მთლიან ფულს 10 წლის 
შემდეგ დაგიბრუნებს.



მოგების განაწილების პოლიტიკის შემუშავებისას კომპანიები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ იმას, 
თუ განვითარების რომელ ეტაპზე იმყოფება ბიზნესი. როგორც წესი, შედარებით ახალგაზრდა 
კომპანიები, რომლებიც ჯერ კიდევ ზრდის ფაზაში არიან, დივიდენდებს არ გასცემენ.
მზარდი აქციები: როდესაც კომპანიის აქციები მზარდია, მისთვის შემოსავლების ხელახალი 
ინვესტირება მეტად ხელსაყრელია, ვიდრე აქციონერებისთვის მოგების განაწილება. ამასთან, 
გასათვალისწინებელია, რომ ინვესტორს მოგება კომპანიის აქციებზე ფასების ზრდამაც შეიძლება 
მოუტანოს.

სტაბილური აქციები: თუ კომპანიის აქციების ღირებულებამ მასშტაბური ზრდის ტემპები წარსულში 
მოიტოვა და ახლა მისი მდგომარეობა შესაშურად სტაბილურია, მას შეუძლია მომავალზე 
ორიენტირებული რეინვესტირების ნაცვლად, აქციონერები დივიდენდების გაცემით დააჯილდოოს.
უნდა აღინიშნოს, რომ სავსებით შესაძლებელია ახლადშექმნილმა ან მცირე ზომის კომპანიამაც 
გადაწყვიტოს დივიდენდების გაცემა — ეს მხოლოდ კომპანიის მიზნებზე, მისი კაპიტალის ზრდის 
ტემპსა და სამომავლო სტრატეგიაზეა დამოკიდებული.

როდესაც კომპანია ახალი ან გაზრდილი დივიდენდების შესახებ ინფორმაციას აანონსებს, მისი 
აქციების მიმართ მიმზიდველობა იზრდება, ხოლო როდესაც კომპანია დივიდენდის შემცირების 
შესახებ აცხადებს, ეს ნიშნავს, რომ მას საქმიანობა გაურთულდა და სამომავლოდ ნაკლებ მოგებას 
ელის. ბუნებრივია, ეს აქციების ფასზე უარყოფითად აისახება.
უნდა აღინიშნოს, რომ კომპანიები, რომლებსაც დივიდენდის მაღალი ამონაგები აქვთ, ძირითადად 
კონსერვატიულ ინვესტორებს აინტერესებთ. კონსერვატიული ინვესტორები დაბალი რისკიანობით 
გამოირჩევიან და უპირატესობას პროგნოზირებადი შემოსავლის მიღებას ანიჭებენ. ის ინვესტორები 
კი, რომლებიც საკუთარ ფულს დაბალი, ან ნულოვანი შემოსავლის მქონე აქციებში აბანდებენ, 
ძირითადად სამომავლო პერსპექტივაზე არიან ორიენტირებულნი.

რა არის დივიდენდი?

ინვესტორებს, რომლებიც საკუთარ ფულად 
სახსრებს აქციებში აბანდებენ, მოგების 
მიღება ორი გზით შეუძლიათ: მათ მიერ 
შეძენილ აქციებზე ფასების ზრდის 
საშუალებით და კომპანიის მოგებიდან 
წილის მიღებით. კომპანიის მიერ საკუთარი 
აქციონერებისთვის განაწილებულ მოგებას 
დივიდენდი ეწოდება. კომპანიები 
დივიდენდებს ძირითადად კვარტალურად 
იხდიან, თუმცა შეუძლიათ, აქციონერებზე 
მოგება არ გაანაწილონ და თანხების 
რეინვესტირება მოახდინონ. სხვაგვარად 
რომ ვთქვათ, თანხა შესაძლოა გამოიყენონ 
მეტი თანამშრომლის დაქირავების, 
წარმოების ზრდისა და სხვა დანიშნულებით.



გარდა ფინანსებისა, ინდექსს არაერთ სფეროში იყენებენ. ინვესტირებაში ის უმეტესად ფასიანი 
ქაღალდების ბაზარზე არსებულ ცვლილებების მონიტორინგისთვის გამოიყენება. ინდექსი, 
რომელიც გარკვეულ ინდუსტრიაში მომუშავე კომპანიების საქმიანობას ზომავს, წარმოსახვით 
პორტფელს წარმოადგენს — იმის მიხედვით, თუ რას აკვირდება ინდექსი, ინვესტორს შეუძლია 
განსაზღვროს, ეკონომიკის რომელი სექტორი იზრდება და სად არის სტაგნაცია.

ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებულ ყველა ინდექსს გაანგარიშების საკუთარი მეთოდოლოგია 
აქვს. ძირითად შემთხვევებში ინდექსის ფარდობითი ცვლილება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე — 
მისი აბსოლუტური მნიშვნელობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ინვესტორისთვის საინტერესოა, რამდენად 
იცვლება (იზრდება/იკლებს) კონკრეტული ინდექსი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. 
გასათვალისწინებელია, რომ განვითარებად ინდუსტრიებს, როგორც წესი, ზრდის მაღალი 
მაჩვენებლები ახასიათებთ, ხოლო ის სფეროები, რომლებიც სტაბილურობის ფაზაში არიან, ზრდის 
შედარებით მცირე მონაცემებით გამოირჩევიან — ეს არის მიზეზი, რის გამოც ინვესტორს 
ინდექსების უკან დამალული შინაარსის გააზრება უნდა შეეძლოს.

ინდექსში ფულს ვერ ჩადებთ, მაგრამ ამისთვის ინდექს ფონდები არსებობს. ისინი ინდექსებზე 
დაყრდნობით შექმნილ პორტფელში ფულის დაბანდების შესაძლებლობას იძლევიან. ამგვარ 
ფონდებს ბევრი უპირატესობა აქვთ. მათ შორისაა: ინვესტირების პროცესში დროის დაზოგვა, 
ნაკლები რისკიანობა და პორტფელის დივერსიფიცირების შესაძლებლობა.

რა არის ინდექსი?

ინდექსი ფასიანი ქაღალდების კალათის 
შედეგებს ზომავს: ის აქტივების გარკვეული 
ჯგუფისთვის თვალყურის დევნების 
სტანდარტიზებული მეთოდია. ინდექსის 
ცვლილებით შესაძლებელია გაიგო, 
რამდენად იზრდება ან მცირდება მასში 
შემავალი აქტივების ღირებულება.

ზოგიერთი ინდექსი კონკრეტული 
მიმართულების მთელ ბაზარს მოიცავს, 
თუმცა არსებობს უფრო სპეციალიზებული 
ინდექსებიც — ერთი რომელიმე 
ინდუსტრიისა თუ სეგმენტისთვის თვალის 
სადევნებლად. 



ინდექს ფონდი ანუ ETF

ინდექს ფონდი საინვესტიციო ფონდია, 
რომელიც სხვადასხვა ტიპის აქტივებს, 

აქციებს, ობლიგაციებს ან სხვა პროდუქტებს 
— ოქროს ნავთობს და ა.შ აერთიანებს.

ინდექს ფონდი ინვესტორებს საშუალებას 
აძლევს, ერთდროულად ბევრი აქცია ან 

ობლიგაცია შეიძინონ. ინდექს ფონდების 
უმეტესობა საბაზრო ინდექსების 

“დუბლიკაციას” ცდილობს. მსოფლიოში 
ბევრი სხვადასხვა ინდექსი არსებობს, თუმცა 
ყველაზე პოპულარული S&P 500-ია, რომელიც 

აშშ-ს 500 უმსხვილეს საჯარო კომპანიას 
აერთიანებს. ინდექს ფონდი, რომელიც S&P 

500 ინდექსს მიჰყვება, ცდილობს, ასახოს 
ინდექსში არსებული კომპანიების 

საქმიანობა.

ინდექს ფონდში ინვესტირებით საშუალება გაქვს ფული დააბანდო არა ერთ რომელიმე კონკრეტულ 
კომპანიაში, არამედ სხვადასხვა სექტორში, ოქროში, ნავთობში, კრიპტოვალუტაში და ა.შ. მისი 
დახმარებით თავიდან ირიდებ ინდივიდუალურ კომპანიების შესწავლას. ფონდის პორტფელში უკვე 
განსაზღვრულია ის აქციები და ობლიგაციები, რომლებიც უნდა შეისყიდო. ამასთან, დანაკარგების 
რისკიც მცირეა, რადგან ინდექსების უმეტესობა დივერსიფიცირებულია და ათობით და ასობით 
აქციასა თუ სხვა ტიპის ინვესტიციას მოიცავს. თუ ერთი ან ორი კომპანია წამგებიანი იქნება, ჯამში 
შენს კაპიტალს დიდი ზარალი არ მიადგება.
მაგალითად, თუ გჯერა, რომ ტექნოლოგიურ კომპანიაში ინვესტირება ჭკვიანური გადაწყვეტილებაა, 
თუმცა არ იცი, კონკრეტულად რომელ ტექ-კომპანიაზე შეაჩერო არჩევანი, შეგიძლია NASDAQ-ის 
ინდექსის ფონდი იყიდო. აღნიშნულ ფონდში ინვესტირება საშუალებას მოგცემს, ინვესტიცია 
ერთდროულად რამდენიმე კომპანიაში განახორციელო.
არსებობს ინდექს ფონდის რამდენიმე სახე, რომელიც პორტფოლიოს დივერსიფიკაციაში 
დაგეხმარება.

    საობლიგაციო ინდექს ფონდი მოიცავს სამთავრობო, კორპორაციულ თუ მუნიციპალურ 
ობლიგაციებს;

    ინდუსტრიული ინდექს ფონდი აერთიანებს რომელიმე კონკრეტულ ინდუსტრიას-ტექნოლოგიებს, 
საბანკო სფეროს, ნავთობისა და გაზის სექტორს და სხვა;

    სასაქონლო ინდექს ფონდით ინვესტირება შესაძლებელია დაუმუშავებელ ნავთობში ან ოქროში;

    სავალუტო ინდექს ფონდით ინვესტირება ხორციელდება უცხოურ ვალუტებში;

    ინვერსიულ ინდექს ფონდში მოგების მიღებას ცდილობენ აქციებზე ფასების კლებით: ყიდიან 
აქციებს, ელოდებიან მათ გაუფასურებას და შემდეგ დაბალ ფასად ხელახლა ყიდულობენ.



დოუ ჯონსი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ინდექსია. ის მე-19 საუკუნის მიწურულს, 1896 
წელს, The Wall Street Journal-ის თანადამფუძნებლებმა, ჩარლზ დოუმ და ედვარდ ჯონსმა დააარსეს. 
მათი მიზანი ისეთი ამერიკის ეკონომიკაზე მარტივად დასაკვირვებლად მოსახერხებელი 
ინსტრუმენტის შექმნა იყო. დღეს ეს ინდექსი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი 
მაჩვენებელია. თუ მედია ამერიკის ბაზრების ვარდნის, ან აღმავლობის შესახებ გიყვებათ, დიდი 
შანსია, რომ დოუ ჯონსის ინდექსს ეყრდნობოდეს.

ოფიციალური რაოდენობრივი პარამეტრი, რომლის მიხედვითაც დოუ ჯონსის ინდექსში ხვდებიან, 
არ არსებობს. თუმცა მთავარი კრიტერიუმები, რომელსაც კომპანია უნდა აკმაყოფილებდეს, კარგი 
რეპუტაცია და მუდმივი ზრდაა. ბუნებრივია, რომ კომპანიის აქციები განთავსებული უნდა იყოს 
საფონდო ბირჟაზე. კომპანიებს, რომელთა აქციებიც დოუ ჯონსის ინდექსში ხვდებიან, სპეციალური 
კომიტეტი არჩევს. როგორც წესი, დროთა განმავლობაში ინდექსს კომპანიები ემატებიან ან 
აკლდებიან. 

დოუ ჯონსის ინდექსის ზრდა ან შემცირება მის კალათაში არსებული კომპანიების აქციების 
ღირებულების ცვლილებაზეა დამოკიდებული. იქიდან გამომდინარე, რომ მონაცემები შეწონილია, 
ინდექსის ფორმირებაზე მეტ გავლენას უფრო ძვირადღირებული აქციები ახდენს. ინდექსის შექმნის 
დროს, მე-19 საუკუნეში, მისი გამოთვლა საკმაოდ მარტივი იყო, თუმცა ეს პროცედურა დღეს 
გაცილებით მეტ მათემატიკურ და სტატისტიკურ მანიპულაციას მოითხოვს. 

დოუ ჯონსის ინდექსი 

დოუ ჯონსის ინდექსი ამერიკის 
შეერთებული შტატების 30 უმსხვილესი 
კომპანიის აქციებს აკვირდება — მას დოუ 
ჯონსის სამრეწველო ინდექსადაც (Dow 
Jones Industrial Average) მოიხსენიებენ.
დოუ ჯონსის ინდექსი აშშ-ში ისეთი 
კომპანიების ფასიან ქაღალდებს 
ადევნებს თვალყურს, რომლებიც ე.წ 
ლურჯი ჩიპის, ანუ მაღალი ღირებულების 
აქციებს ფლობენ. ინდექსი ნიუ-იორკისა 
და ნასდაქის ბირჟებზე არსებულ 
კომპანიებს აკონტროლებს — ისეთებს, 
როგორებიცაა Apple  და Coca-Cola.



S&P 500 არის ინდექსი, რომელიც 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედი 

500 უმსხვილესი კომპანიის აქციების 
ფასებს ზომავს. ეს მაჩვენებელი იმ 

ფირმების ფასიან ქაღალდებს 
აკვირდება, რომლებიც საფონდო 

ბირჟაზე აქციებით ვაჭრობენ. 
S&P 500 ინდექსი ფინანსური 

მომსახურების კომპანია Standard & 
Poor’s-მა 1957 წელს შექმნა. 500 

კომპანია, რომელსაც ეს ინდექსი 
აერთიანებს, სხვადასხვა სექტორსა და 

ინდუსტრიაში საქმიანობს. შესაბამისად, 
ეს მაჩვენებელი ცხადყოფს, რა ხდება 

ქვეყნის ეკონომიკაში და როგორ მიდის 
საფონდო ბირჟის უმსხვილესი 

მოთამაშეების საქმე.

S&P 500-ის ინდექსში მასში შემავალი ყველა კომპანიის არსებული მდგომარეობაა ასახული. 
როგორც სხვა მსგავს მაჩვენებლებში, აქაც თითოეული ფირმა საკუთარი წონით, ანუ საბაზრო 
კაპიტალიზაციით არის წარმოდგენილი. ის კომპანიები, რომელთა საბაზრო კაპიტალიზაცია 
მაღალია, ინდექსის ზრდასა და კლებაზე უფრო დიდ გავლენას ახდენენ, ვიდრე შედარებით მცირე 
მოთამაშეები.

იქიდან გამომდინარე, რომ S&P 500 აშშ-ს საფონდო ბირჟის დიდ ნაწილს მოიცავს, 
ინვესტორებისთვის მასზე დაკვირვება მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავს. როდესაც ინვესტორს 
გააჩნია პორტფელი, ბუნებრივია, მას შეუძლია აკონტროლოს საკუთარი აქტივების მოგება/ზარალი, 
თუმცა მსგავსი ინდექსების საშუალებით გაკეთებული ანალიზი მთლიან ბაზარზე არსებული 
სიტუაციის შეფასებაში გვეხმარება. 

ზოგიერთი ინვესტორი ცალკეული აქციების შეძენის ალტერნატივად გაცვლით სავაჭრო ფონდებში 
ფულის დაბანდებას განიხილავს. ამ შემთხვევაში საუბარია აქციების კრებულში ფულის ჩადებაზე, 
რომელიც, როგორც წესი, დივერსიფიცირებულიც არის და სხვა რისკებისგანაც მნიშვნელოვნად 
დაზღვეულია. მსგავსი ფონდები სწორედ ინდექსებს ემყარებიან. მაგალითად, თქვენ, როგორც 
ინვესტორმა, შეგიძლიათ შეიძინოთ აქციების კრებული და ფლობდეთ S&P 500-ის ნაწილს — ამ 
შემთხვევაში თქვენი კაპიტალი ინდექსის ზრდისა და კლების მიხედვით შეიცვლება.

რა არის S&P 500?



Nasdaq-ის დასახელებას ფინანსურ 
სამყაროში ორი რამ უკავშირდება: 

საფონდო ბირჟა, სადაც ფასიანი 
ქაღალდებით ვაჭრობენ და მისი 

სახელობის ინდექსი, რომელიც 2500-ზე 
მეტ აქციას აერთიანებს. Nasdaq 

ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში არსებული 
კომპანიების მოძრაობას 

აკვირდება.საფონდო ბირჟა Nasdaq 
პირველ გლობალურ ელექტრონულ 

ბაზრად ითვლება. ის ფასიანი 
ქაღალდების დილერების ეროვნული 

ასოციაციის მიერ 1971 წელს დაარსდა და 
დღემდე ერთ-ერთი უმსხვილეს საფონდო 

ბირჟაა. იქიდან გამომდინარე, რომ 
Nasdaq თავიდანვე კომპიუტერული 

ტექნოლოგიების პროგრესზე იყო 
ორიენტირებული, ბირჟამ ამ 

მიმართულებით მომუშავე კომპანიები 
მალევე მიიზიდა.

დღეს Nasdaq ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე უამრავ კომპანიას მოიცავს და ინდუსტრიაში 
ტენდენციების შეფასების მიზნით ინვესტორები სწორედ ამ ინდექსს აკვირდებიან.

მაგალითისთვის, როდესაც ელექტრონული მანქანების პიონერმა, ტესლამ საკუთარი კომპანიის 
აქციების გამოშვება გადაწყვიტა, მან სწორედ Nasdaq-ის საფონდო ბირჟას მიმართა. Nasdaq-ის 
ინდექსის ფორმირებაზე ისეთი კომპანიების აქციების მდგომარეობა მოქმედებს, როგორებიცაა: 
Google, Amazon, Microsoft და სხვ.

როდესაც საფონდო ბირჟის რომელიმე სექტორში არსებული მდგომარეობა გაინტერესებთ, 
რამდენიმე კომპანიის საქმიანობის გაცნობა საკმარისი არაა — სწორედ ამისთვის არსებობს 
საფონდო ინდექსები და, მათ შორის, Nasdaq-ის ინდექსი. ეს მაჩვენებელი კონკრეტული ფორმულის 
საშუალებით გამოითვლება, რომლისთვისაც მასში შემავალი კომპანიების აქციების ფასები 
გამოიყენება. ტექნოლოგიური სექტორის შესაფასებლად Nasdaq-ის ინდექსი საუკეთესო 
ინსტრუმენტია. 

Nasdaq-ის ინდექსი მუდმივად განახლებადი მონაცემია, რომელიც აქციების ფასების 
ცვლილებასთან ერთად იცვლება. მას შემდეგ, რაც 16:00 საათზე საფონდო ბირჟა იხურება, სისტემას 
ზუსტად 16 წუთი სჭირდება იმისთვის, რომ დღის განმავლობაში ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობის 
შედეგად მიღებული საბოლოო ინდექსი დაადგინოს.
რაც შეეხება ინდექსის დათვლის მეთოდოლოგიას, ძირითადი პრინციპი ისაა, რომ კომპანიის 
მასშტაბი უნდა შეესაბამებოდეს მის წილს, რომელიც მაჩვენებლის დათვლისას შესაბამისად 
შეიწონება — ანუ იმ კომპანიების აქციებს, რომლებსაც დიდი ღირებულება აქვთ, ინდექსის 
ფორმირებაში მეტი წვლილი შეაქვთ.

რა არის NASDAQ?



ინვესტირების საბაზისო ცნებებში 
გარკვევა რთული არაა, თუმცა 
ფასიანი ქაღალდების სწორად 
შერჩევა ცოდნასა და გამოცდილებას 
მოითხოვს. იმისათვის, რომ 
ინვესტირებისგან მაქსიმალური 
მოგება მინიმალური რისკის 
სანაცვლოდ მიიღო, რამდენიმე რჩევა 
შეგიძლია გაითვალისწინო:

განსაზღვრე დრო ინვესტირებისთვის
მნიშვნელოვანია, გარკვეული დროის 
განმავლობაში დაიცადო და შენ მიერ 
დაბანდებულ ფულად სახსრებს არ 
შეეხო. ინვესტირებისგან 
მაქსიმალური ამონაგების მიღება 
უმეტესწილად გრძელვადიან 
პერსპექტივაშია შესაძლებელი.

როცა ინვესტიცია ხანგრძლივ პერსპექტივაში ძვირდება, დიდი შანსია, რომ ბაზრისთვის 
დამახასიათებელი მერყევი პერიოდები ადვილად გადაიტანოს. ბუნებრივია, მოკლე ვადაშიც 
შესაძლებელია ამონაგები მიიღო, თუმცა ამის ალბათობა დაბალია.

სარგებლის სარგებელი
ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც დაბანდებული ფულად სახსრები დიდი ხნის განმავლობაში არ უნდა 
გამოიტანო ისაა, რომ სარგებელზე დამატებითი სარგებელი გერიცხება. ეს თოვლის გუნდის ეფექტის 
მქონე პროცესია. ესაა ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც სჯობნიან გამოცდილი ინვესტორები 
დამწყებებს.

აირჩიე აქტივების სწორი კლასი
მნიშვნელოვანია, რომ ფულადი სახსრები აქტივების სხვადასხვა კლასში დააბანდო. მაგალითად, 
ნახევარი აქციებში ჩადო, ნახევარი კი — ობლიგაციებში. უფრო მეტად დივერსიფიცირებული 
პორტფოლიოსთვის კი გააფართოვე ეს ორი კლასი და დააბანდე ფული უძრავი ქონების ტრასტებში, 
სხვადასხვა სახის ფასიან ქაღალდსა თუ საერთაშორისო აქციებში.
იმისათვის, რომ სწორად გაანაწილო აქტივები, უნდა იცოდე, როგორი დამოკიდებულება გაქვს 
რისკებთან. თუ დროებითი ზარალი მოსვენებას გიკარგავს, დაბალ-რისკიან აქტივებზე, მაგალითად 
ობლიგაციებზე უნდა კონცენტრირდე. თუ რისკი შენთვის მხოლოდ სასიამოვნო გამოწვევებთან 
ასოცირდება, მაშინ აგრესიული ინვესტირება შეგიძლია დაიწყო და შენი პორტფელის დიდი ნაწილი 
აქციებში დააბანდო. თუმცა დივერსიფიცირება ყველასთვის აუცილებელია. ყველაზე ფრთხილი 
ინვესტორიც კი უნდა ფლობდეს სხვადასხვა სახის აქციას და ყველაზე უშიშარმაც კი უნდა 
დააბანდოს ფული დაბალი რისკის მქონე ობლიგაციებში.

ერთი სიტყვით, ბაზრის ვითარების გათვალისწინების გარდა, აქტივების სწორად შესარჩევად 
საჭიროა, დაფიქრდე რისკისადმი ტოლერანტობაზე, შენს მოლოდინებსა და შესაძლებლობებზე.

როგორ შევარჩიო ჩემთვის
საინტერესო ფასიანი ქაღალდები



პორტფელი ფინანსური აქტივების 
კრებულია და მოიცავს აქციებს, 
ობლიგაციებს, ნაღდი სახის ფულად 
სახსრებს, უძრავ ქონებასა ან/და 
ალტერნატიულ ინვესტიციებს.

იდეალურ შემთხვევაში პორტფელი 
მაქსიმალური სარგებლის მომტანი 
უნდა იყოს. ამასთან, მისი შექმნისას 
გასათვალისწინებელია ყველა 
რისკ-ფაქტორი, რომელიც ფინანსურ 
საქმიანობას თან სდევს. პორტფელში 
აქტივები უნდა გადანაწილდეს 
ფინანსური საჭიროებების მიხედვით 
და იმის გათვალისწინებით, თუ 
რამდენი ხნით გსურს კონკრეტული 
აქტივის ფლობა.

რა არის პორტფელი?

არსებობს სხვადასხვა სახის პორტფელი. ზოგჯერ პორტფელი მხოლოდ ერთი ტიპის აქტივისგან, 
მაგალითად აქციების, ან ობლიგაციებისგან შედგება. ამასთან, უკვე არსებობს წინასწარ 
განსაზღვრული რეკომენდაციების კრებული, რომელიც პორტფელის შექმნასა და მართვას 
უკავშირდება. ზოგადი რეკომენდაციების მიუხედავად, პორტფელის შექმნისას 
გასათვალისწინებელია ინვესტორის ინდივიდუალური მახასიათებლები. პორტფელში აქტივების 
გადანაწილება დამოკიდებულია იმაზეც, თუ რამდენს გამოიმუშავებს ინვესტორი, როდის აპირებს 
პენსიაზე გასვლას, როგორია მისი ცხოვრების წესი და რისკისადმი დამოკიდებულება.

მაგალითად, ადამიანს სურს, $1000-ის ღირებულების ინვესტიცია განახორციელოს და მისი მიზანია, 
აღნიშნული თანხა სხვადასხვა ტიპის აქტივში დააბანდოს. ვთქვათ, პირველ რიგში, ინვესტორმა 
შეიძინა 250 დოლარის ღირებულების აქციები Apple-ში და 150 დოლარის ღირებულების აქციების 
პაკეტი — Nike-ში. ინვესტორისთვის მნიშვნელოვანია პორტფელის დივერსიფიცირება, რათა მისი 
კაპიტალი არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ორი კომპანიის საქმიანობაზე. ვინაიდან მის 
მფლობელობაში არსებული ფულადი სახსრები ამის საშუალებას იძლევა, მას შეუძლია დამატებით 
შეიძინოს 330 დოლარის ღირებულების მუნიციპალური ობლიგაციები და 270 დოლარი რომელიმე 
ინდექს ფონდში დააბანდოს. ამ შემთხვევაში, კონკრეტული ინვესტორის პორტფელში 67%-ს 
აქციები ($670), ხოლო 33%-ს ობლიგაციები ($330) დაიკავებს.

პორტფელის დახმარებით შეგიძლია ერთ სივრცეში მოაქციო ფულადი სახსრები, რათა 
გაგიმარტივდეს განხორციელებული ინვესტიციების მონიტორინგი და მართვა.

პორტფელის მონიტორინგი დაგეხმარება განსაზღვრო, მუშაობს თუ არა წინასწარ გათვლილი 
ფინანსური სტრატეგია. სურვილის შემთხვევაში პორტფელი საკუთარი აქტივების 
დივერსიფიცირებაშიც დაგეხმარება — მისი მართვის პროცესში შეძლებ, შეცვალო შენი ფინანსური 
სტრატეგია .



დივერსიფიკაცია და
დივერსიფიცირებული პორტფელის
უპირატესობები

ნებისმიერი ინვესტიცია გარკვეულ რისკს გულისხმობს. კომპანიის მოგებაზე შესაძლოა გავლენა 
იქონიოს ახალი კონკურენტის გამოჩენამ, ან მარეგულირებელი კანონის შემოღებამ. 
გასათვალისწინებელია, რომ ყოველთვის იარსებებს რისკი, რომელსაც წინასწარ ვერ გათვლი. 
დივერსიფიცირებული პორტფელის უპირატესობა სწორედ ისაა, რომ იგი მოულოდნელი რისკების 
დაზღვევის შესაძლებლობას იძლევა. სხვადასხვა ტიპის აქციებში ფულის დაბანდება იმის 
შესაძლებლობას ამცირებს, რომ სექტორულმა კრიზისებმა ინვესტორის საერთო შემოსავლები 
დააზარალოს.

ფინანსური პორტფელის დივერსიფიცირების ექვსი ძირითადი გზა არსებობს:

    კომპანიის დივერსიფიკაცია;
    ინდუსტრიული დივერსიფიკაცია;
    აქტივების დივერსიფიკაცია;
    სტრატეგიული დივერსიფიკაცია;
    გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია;
    დროითი დივერსიფიკაცია;

კარგად დივერსიფიცირებულ პორტფელში წამგებიანი და მომგებიანი ინვესტიციების ბალანსი 
დაცულია. დაბალანსების შემთხვევაში შესაძლოა იზარალო ერთი ინვესტიციით, მაგრამ მთლიანი 
პორტფელი მოგებას მაინც მოიტანს.

მაგალითად, დაბალანსებული დივერსიფიცირებული პორტფელი შეიძლება მოიცავდეს 30% 
აქციებს, 40% ობლიგაციებსა და 30% მოკლევადიან/ლიკვიდურ ინვესტიციებს. პორტფელში 
შემავალი კომპანიები კი შეიძლება იყოს როგორც დაბალი, ისე მაღალი კაპიტალიზაციის და 
წარმოადგენდეს სხვადასხვა საბაზრო სექტორს, როგორებიცაა: ენერგეტიკა, ტექნოლოგია, 
ჯანდაცვა თუ ნებისმიერი სხვა.

დივერსიფიკაცია რისკების მართვის ჭკვიანური 
სტრატეგიაა. ის საინვესტიციო პორტფელის 
იმგვარად დაყოფას გულისხმობს, რომ იგი 

სხვადასხვა ტიპის აქციას, ობლიგაციასა თუ 
სხვა ტიპის ფასიან ქაღალდებს აერთიანებდეს 

— აქტივებს, რომელთაც საფონდო ბირჟებზე 
განსხვავებული ქცევა ახასიათებთ. 

დივერსიფიკაცია საინვესტიციო პორტფელის 
დაცვას გულისხმობს. იმისათვის, რომ 

დააზღვიო რისკები, საკუთარ სახსრებს 
სხვადასხვა ფინანსურ სექტორში, გეოგრაფიულ 

არეალსა და აქტივების კლასებში ანაწილებ.



ვაჭრობა/ინვესტირება დაკავშირებულია მაღალ რისკებთან და იმ შემთხვევაშიც კი, თუ რეკომენდაციების შესაბამისად არის 

განხორციელებული, შესაძლოა გამოიწვიოს არსებითი დანაკარგები, ისევე, როგორც მოგება. თქვენ მიერ დეტალურად უნდა იქნეს 

გაანალიზებული, რამდენად მისაღებია თქვენთვის ვაჭრობა/ინვესტირება თქვენი ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით და 

შეგიძლიათ თუ არა აიღოთ თანხის დაკარგვის მაღალი რისკი. ვაჭრობის/ინვესტირების განხორციელება არანაირი ფორმით არ 

უზრუნველყოფს მოგებას.


