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საქართველოს ბანკის ინვესტიციები – 
გამოსადეგი წყაროები
სანამ ინვესტირების რეალურ სამყაროში გადაეშვებით ჩვენ მოვიძიეთ 
რამდენიმე საინტერესო წყარო რომელიც ამ პროცესს გაგიმარტივებთ.

ზოგადი საინფორმაციო წყაროები:

ფინანსური სიახლეები

Bloomberg ფინანსური სიახლეების პლატფორმა

Yahoo Finance ფინანსებსა და ბაზარზე დაკვირვების ზოგადი 
პლატფორმა

MarketWatch ბაზართან დაკავშირებული ახალი ამბების და 
ინფორმაციის წყარო

CNBC ფინანსური და ბიზნეს სიახლეების პლატფორმა

Money.usnews ეკონომიკური და ფინანსური სიახლეების პლატფორმა

საფონდო ბირჟების ზოგადი სტატისტიკა

Yahoo’s Earnings 
Calendar

გაიგებთ, როდის აქვეყნებენ კომპანიები 
შემოსავლებს შესაბამისი საბაზრო საქმიანობისთვის  

Yahoo’s saved screeners Yahoo-ს მიერ შერჩეული კომპანიის სიები, სხვადასხვა 
მახასიათებლების მიხედვით (ყველაზე აქტიური 
კომპანიები, მზარდი კომპანიები, დღის საუკეთესო 
შედეგის მქონე კომპანიები და სხვა).

Morningstar ინვესტიციებისთვის საჭირო ფინანსური 
ინსტრუმენტები და სიახლეები

Tipranks დეტალური ინფორმაცია კომპანიების აქციებზე და 
სხვა საინტერესო ფინანსური ინსტრუმენტები

Investopedia ზოგადი ცოდნის პლატფორმა

Investopedia როგორ დავიწყოთ ინვესტირება

Investor.com აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისიის მიერ 
შექმნილი პლათფორმა ინვესტირების საფუძვლებზე

Seeking Alpha ზოგადი ცოდნის პლატფორმა

Finedu.gov.ge საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შექმნილი 
პირველი ფინანსური განათლების პორტალი

https://www.bloomberg.com/europe?sref=Vh1yHe8l
https://finance.yahoo.com/
http://www.marketwatch.com/
https://www.cnbc.com/world/?region=world
https://money.usnews.com/
https://finance.yahoo.com/calendar/earnings
https://finance.yahoo.com/calendar/earnings
https://finance.yahoo.com/screener/
https://www.morningstar.com/
https://www.tipranks.com/
http://www.investopedia.com/
http://www.investopedia.com/
https://www.investor.gov/introduction-investing
http://seekingalpha.com/
https://www.finedu.gov.ge/ge/investireba-1
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აქვე ნახეთ სხვადასხვა წყაროებიდან შერჩეული საინტერესო სიები:

სუპერინვესტორების აქციების პორტფელები

• დღის ტოპ 50 აქტიური კომპანია - Yahoo Finance-ის მიერ შერჩეული 50 ყველაზე აქტიური კომპანია 
ამერიკულ საფონდო ბირჟებზე 

• კომპანიები, რომელთა ფასიც გაიზარდა დღის ჭრილში - Yahoo Finance-ის მიხედვით

• მზარდი კომპანიები, რომელთა ფასი რეალურ ღირებულებასთან შედარებით დაბალია - Yahoo 
Finance-ის მიერ დაიდენტიფიცირებული მზარდი (growth) კომპანიები, რომელთა ფასი რეალურ 
ღირებულებასთან შედარებით დაბალია

• Mootley Fool-ის მიხედვით ტოპ სწრაფად მზარდი (growth) კომპანიები, რომლებიც 2022 წელს უნდა 
იყიდოთ

• მზარდი ტექნოლოგიური კოპმანიები - Yahoo Finance-ის მიერ დაიდენტიფიცირებული მზარდი 
(growth) ტექნოლოგიური კომპანიები

• მსხვილი კომპანიები, რომელთა ფასი რეალურ ღირებულებასთან შედარებით დაბალია - Yahoo 
Finance-ის მიერ დაიდენტიფიცირებული მსხვილი კაპიტალიზაციის მქონე (large cap) კომპანიები, 
რომელთა ფასი რეალურ ღირებულებასთან შედარებით დაბალია

• ყველაზე აქტიური კომპანიები NASDAQ-ის ბირჟაზე, რომელიც ძირითადად მსხვილ ტექნოლოგიურ 
კომპანიებს აერთიანებს

• ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც ბაზრებზე გავლენას ახდენენ Yahoo Finance-ის მიხედვით

• Mootley Fool-ის მიხედვით ტოპ ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც 2022 წელს უნდა იყიდოთ

• 5 საუკეთესო კომპანია, რომლებიც ელექტრომობილების სექტორთანაა დაკავშირებული NAS-
DAQ-ის მიხედვით (სტატია მომზადებულია 2021 წლის დეკემბერში)

• Mootley Fool-ის მიხედვით ტოპ ფინანსური კომპანიები, რომლებიც 2022 წელს უნდა იყიდოთ

• 10 საუკეთესო ფინანსური კომპანია, რომლის აქციებიც შეგიძლიათ იყიდოთ Yahoo Finance-ის 
მიხედვით (სტატია მომზადებულია 2021 წლის ნოემბერში)

• Mootley Fool-ის მიხედვით ტოპ ენერგეტიკული კომპანიები, რომლებიც 2022 წელს უნდა იყიდოთ

• 2021 წლის ტოპ კანაფის კომპანიები Forbes.com-ის მიხედვით (სტატია მომზადებულია 2021 წლის 
სექტემბერში)

• ტოპ 7 კომპანია, რომელიც ბლოკჩეინისა და კრიპტოვალუტების სექტორთანაა დაკავშირებული 
money.usnews-ის მიხედვით. 

• Mootley Fool-ის მიხედვით ტოპ ბლოკჩეინისა და კრიპტოვალუტების კომპანიები, რომლებიც 2022 
წელს უნდა იყიდოთ

• 15 კომპანია, რომელიც უნდა იყიდოთ 2021 წელს და რომელიც დივიდენდებს გადაგიხდით, money.
usnews-ის მიხედვით.  

• Mootley Fool-ის მიხედვით ტოპ დივიდენდ კომპანიები, რომლებიც 2022 წელს უნდა იყიდოთ

• უორენ ბაფეტის საინვესტიციო ფონდის (Berkshire Hathaway) პორტფელის დეტალები. აქვე 
შეგახსენებთ, რომ უორენ ბაფეტის საინვესტიციო ფონდი ძირითადად ღირებულებითი 
კომპანიებით (value stocks) ინტერესდება, რომელთა ფასი მათი შეფასებით რეალურ ღირებულებაზე 
მნიშვნელოვნად ნაკლებია

• ცნობილი ინვესტორის - ბილ აკმანის - მიერ დაფუძნებული საინვესტიციო ფონდის (Pershing Square 
Capital Management) პორტფელის დეტალები.

• ცნობილი ინვესტორის - მაიკლ ბურის -  მიერ დაფუძნებული საინვესტიციო ფონდის (Scion Asset 
Management) პორტფელის დეტალები. აქვე შეგახსენებთ, რომ მაიკლ ბური ცნობილია როგორ ერთ-
ერთი პირველი ინვესტორი რომელმაც 2008 წლის მსოფლიო ფინანსური კრიზისს პროგნოზირებდა, 
რის შედეგადაც მან ინვესტორებს $700 მილიონზე მეტი მოგება მოუტანა. 

https://www.dataroma.com/m/home.php
https://finance.yahoo.com/most-active/
https://finance.yahoo.com/gainers
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/undervalued_growth_stocks
https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/growth-stocks/
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/growth_technology_stocks
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/undervalued_large_caps
https://www.nasdaq.com/market-activity/most-active
https://finance.yahoo.com/u/yahoo-finance/watchlists/tech-stocks-that-move-the-market/
https://www.fool.com/investing/stock-market/market-sectors/information-technology/
https://www.nasdaq.com/articles/5-ev-stocks-to-watch-for-your-late-november-watchlist
https://www.fool.com/investing/stock-market/market-sectors/financials/
https://finance.yahoo.com/news/top-10-financial-stocks-invest-101317595.html
https://www.fool.com/investing/stock-market/market-sectors/energy/
https://www.forbes.com/advisor/investing/best-cannabis-stocks/
https://money.usnews.com/investing/stock-market-news/slideshows/best-blockchain-stocks-to-buy
https://www.fool.com/investing/stock-market/market-sectors/financials/blockchain-stocks/
https://money.usnews.com/investing/dividends/slideshows/best-dividend-stocks-to-buy-this-year
https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/dividend-stocks/
https://www.dataroma.com/m/holdings.php?m=BRK
https://www.dataroma.com/m/holdings.php?m=psc
https://www.dataroma.com/m/holdings.php?m=SAM
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თუ შედარებით დივერსიფიცირებული ინვესტიციების განხორციელება გინდა, 
გადაავლე თვალი ETF-ებს. აქვე გაიგე რა არის ETF.

ყველაზე მსხვილი ETF-ები ETFdb.com-ის მიხედვით:

SPY SPDR S&P 500 ETF Trust ფონდი, რომელიც ხარჯებამდე ასახავს 
S&P 500® Index-ში შემავალი კომპანიების 
შედეგებს

IVV iShares Core S&P 500 ETF ფონდი, რომელიც ხარჯებამდე ასახავს 
S&P 500® Index-ში შემავალი კომპანიების 
შედეგებს

VTI Vanguard Total Stock Market 
ETF

ფონდი, რომელიც ასახავს CRSP აშშ-ს 
მთლიანი ბაზრის ინდექსის შედეგებს, 
რომელიც მოიცავს აშშ-ს კაპიტალის ბაზარზე 
ინვესტირებადი კომპანიების დაახლოებით 
100%-ს.

VOO Vanguard S&P 500 ETF ფონდი, რომელიც ასახავს S&P 500® Index-ში 
შემავალი კომპანიების შედეგებს

QQQ Invesco QQQ Trust ფონდი, რომელიც ასახავს Nasdaq-100 In-
dex®-ს.

VEA Vanguard FTSE Developed 
Markets ETF

ფონდი, რომელიც მოიცავს 1300-ზე მეტ 
ფასიან ქაღალდს 24 ქვეყანაში, აშშ-სა და 
კანადის გარდა.

IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF ფონდი, რომელიც ასახავს განვითარებული 
ქვეყნების მსხვილი, საშუალო და მცირე 
კაპიტალიზაციის მქონე კომპანიებს, აშშ-სა და 
კანადის გარდა.

VTV Vanguard Value ETF ფონდი, რომელიც ასახავს ღირებულებით (val-
ue) კომპანიებს, რომლებიც შედიან CRSP US 
Large Cap ინდექსში და ძირითადად მოიცავს 
მსხვილი კაპიტალიზაციის მქონე ამერიკულ 
კომპანიებს. 

VUG Vanguard Growth ETF ფონდი, რომელიც ასახავს მზარდ (growth) 
კომპანიებს, რომლებიც შედიან MSCI US Prime 
Market Growth ინდექსში და ძირითადად 
მოიცავს მსხვილი კაპიტალიზაციის მქონე, 
მზარდ, ამერიკულ კომპანიებს.

AGG iShares Core U.S. Aggregate 
Bond ETF

ფონდი, რომელიც ასახავს აშშ-ში 
საინვესტიციო საკრედიტო რეიტინგის 
მქონე კომპანიების მიერ გამოშვებული 
ობლიგაციების შედეგებს. 

BND Vanguard Total Bond Market 
ETF

ფონდი, რომელიც ასახავს აშშ-ში 
საინვესტიციო საკრედიტო რეიტინგის 
მქონე კომპანიების მიერ გამოშვებული 
ობლიგაციების შედეგებს.

TICKER ᲤᲝᲜᲓᲘ ᲐᲦᲬᲔᲠᲐ

https://galtandtaggart.com/ka/investments/investment-basics
https://etfdb.com/compare/market-cap/
https://etfdb.com/etf/SPY/
https://etfdb.com/etf/IVV/
https://etfdb.com/etf/VTI/
https://etfdb.com/etf/VOO/
https://etfdb.com/etf/QQQ/
https://etfdb.com/etf/VEA/
https://etfdb.com/etf/IEFA/
https://etfdb.com/etf/VTV/
https://etfdb.com/etf/VUG/
https://etfdb.com/etf/AGG/
https://etfdb.com/etf/BND/
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VWO Vanguard FTSE Emerg-
ing Markets ETF

ფონდი, რომელიც ასახავს FTSE Emerging 
ინდექსის შედეგებს და რომელიც არის საბაზრო 
კაპიტალიზაციით შეწონილი ინდექსი, რომელიც 
მოიცავს მსხვილი და საშუალო კაპიტალიზაციის 
მქონე კომპანიებს განვითარებადი ბაზრებიდან. 

IEMG iShares Core MSCI 
Emerging Markets ETF

ფონდი, რომელიც ასახავს განვითარებად 
ქვეყნებში არსებული მსხვილი, საშუალო და მცირე 
კაპიტალიზაციის მქონე კომპანიების შედეგებს.

IWF iShares Russell 1000 
Growth ETF

ფონდი, რომელიც ასახავს მზარდ (growth) ამერიკულ 
კომპანიებს.

IJR iShares Core S&P Small-
Cap ETF

ფონდი, რომელიც ასახავს მცირე კაპიტალიზაციის 
მქონე ამერიკულ კომპანიებს.

IWM iShares Russell 2000 
ETF

ფონდი, რომელიც ასახავს Russell 2000 ინდექსს, 
რომელიც აერთიანებს მცირე კაპიტალიზაციის მქონე 
ამერიკულ კომპანიებს. 

IJH iShares Core S&P Mid-
Cap ETF

ფონდი, რომელიც ასახავს საშუალო კაპიტალიზაციის 
მქონე ამერიკულ კომპანიებს.

VIG Vanguard Dividend Ap-
preciation ETF

ფონდი, რომელიც ასახავს NASDAQ US Dividend 
Achievers Select ინდექსს, რომელიც აერთიანებს აშშ-
ში დალისტული მსხვილი კაპიტალიზაციის მქონე 
დივიდენდის გადამხდელ კომპანიებს.

IWD iShares Russell 1000 
Value ETF

ფონდი, რომელიც ასახავს ღირებულებით (val-
ue) კომპანიებს და ძირითადად მოიცავს მსხვილი 
კაპიტალიზაციის მქონე ამერიკულ კომპანიებს.

EFA iShares MSCI EAFE ETF ფონდი, რომელიც ასახავს ძირითად განვითარებულ 
ქვეყნებში (დასავლეთ ევროპა, იაპონია, ავსტრალია) 
არსებული კომპანიების შედეგებს.

VO Vanguard Mid-Cap ETF ფონდი, რომელიც ასახავს საშუალო კაპიტალიზაციის 
მქონე ამერიკულ კომპანიებს.

GLD SPDR Gold Shares ფონდი, რომელიც ასახავს ოქროს ფასს.

VGT Vanguard Information 
Technology ETF

ფონდი, რომელიც ასახავს საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების სექტორში მოღვაწე კომპანიების 
შედეგებს, ძირითადად სამი მიმართულებით: 
პროგრამული უზრუნველყოფა, კონსულტაცია და 
ტექნოლოგია.

VXUS Vanguard Total Interna-
tional Stock ETF

ფონდი, რომელიც ასახავს განვითარებად და 
განვითარებულ ქვეყნებში არსებული კომპანიების 
შედეგებს, გარდა აშშ-სა.

VB Vanguard Small Cap ETF ფონდი, რომელიც ასახავს მცირე კაპიტალიზაციის 
მქონე ამერიკულ კომპანიებს.

https://etfdb.com/etf/VWO/
https://etfdb.com/etf/IEMG/
https://etfdb.com/etf/IWF/
https://etfdb.com/etf/IJR/
https://etfdb.com/etf/IWM/
https://etfdb.com/etf/IJH/
https://etfdb.com/etf/VIG/
https://etfdb.com/etf/IWD/
https://etfdb.com/etf/EFA/
https://etfdb.com/etf/VO/
https://etfdb.com/etf/GLD/
https://etfdb.com/etf/VGT/
https://etfdb.com/etf/VXUS/
https://etfdb.com/etf/VB/
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BITO ProShares Bitcoin Strat-
egy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) არის პირველი 
ბიტკოინთან დაკავშირებული ფონდი აშშ-ში, 
რომელიც აძლევს ინვესტორებს საშუალებას 
მიიღონ ბიტკოინის მიერ დაგენერირებული 
შედეგები, ძირითადად ბიტკოინის მომავლის 
კონტრაქტებზე დაყრდნობით.

BLOK Amplify Transformation-
al Data Sharing ETF

The Amplify Transformational Data Sharing ETF 
არის ფონდი, რომელიც აერთიანებს კომპანიებს 
რომლებიც ჩართული არიან ბლოკჩეინ 
ტექნოლოგიებში და კრიპტოვალუტებში მათ შორის 
ბიტკოინში.

BLCN Siren ETF Trust Siren 
Nasdaq NexGen Econo-
my ETF

The Siren Nasdaq NexGen Economy ETF არის ფონდი, 
რომელიც აერთიანებს NASDAQ Blockchain Economy 
Index-ში შემავალ კომპანებს რომლებიც ჩართული 
არიან ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებში.

ტოპ ETF-ები, რომლებიც ბლოკჩეინ კომპანიებს აერთიანებს

მნიშვნელოვანი გაფრთხილება
„გალტ ენდ თაგარტი“ არანაირად არ არის დაკავშირებული ზემოჩამოთვლილ კომპანიებთან. წარმოდგენილი 
ინფორმაცია („ინფორმაცია“) განკუთვნილია მხოლოდ ზოგადი საინფორმაციო მიზნებისთვის. მოცემული  
„ინფორმაცია“ არ წარმოადგენს და ამავდროულად არ შეიძლება აღქმულ იქნას როგორც საინვესტიციო 
რჩევა, ყიდვის/გაყიდვის ან შუამავლობის შეთავაზება ან რეკომენდაცია ფასიანი ქაღალდების შეძენასთან/
გაყიდვასთან დაკავშირებით. არანაირი გაცხადება ან გარანტია, გაცხადებული ან ნაგულისხმევი, არ არის 
გაკეთებული „ინფორმაციის“ ან მისი ნებისმიერი ნაწილის სისწორესთან, სისრულესთან ან სიზუსტესთან 
დაკავშირებით. „გალტ ენდ თაგარტი“ არ იღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი პირდაპირი, ირიბი ან 
შედეგობრივი ზიანისთვის, რომელიც გამომდინარეობს ამ „ინფორმაციის“ ნებისმიერი სახის გამოყენებისგან 
ან დაყრდნობისგან.

ინვესტიციის განხორციელება ფინანსურ ინსტრუმენტებში რისკების შემცველია, ხოლო წარსული 
პერფორმანსი არ არის მომავლის შედეგების პროგნოზირების საფუძველი. გახსოვდეთ, ნებისმიერი 
საინვესტიციო, ფინანსური თუ სხვაგვარი გადაწყვეტილების მიღებამდე, თქვენ უნდა ჩაატაროთ 
შესაბამისი კვლევა სათანადო გულმოდგინებით და ფრთხილად გაანალიზოთ ფინანსურ ინსტრუმენტებთან 
დაკავშირებული რისკები, ასევე კონსულტაცია გაიაროთ ფინანსურ, იურიდიულ და საგადასახადო 
მრჩევლებთან. 

ინფორმაცია მოცემულია 2021 წლის ნოემბრის მდგომარეობით

TICKER ᲤᲝᲜᲓᲘ ᲐᲦᲬᲔᲠᲐ

https://etfdb.com/etf/BITO/
https://etfdb.com/etf/BLOK/#etf-ticker-profile
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