
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ – ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਨਸ਼ਕਾ

ਜਾਣੋ ਕਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਨਵੇਸ ਕਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਨਵੱਤ ਟੀਨਿਆ ਂਨੂੰ ਨਕਤੇ ਨਿਖ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 
ਹਾਸਂਿ ਕਰਿਾ ਿਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਕੰਿੇ ਸਮੇਂ ਨਵੱਿ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਿੇ 
ਯਥਾਰਥਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੱਤ ਸਨਥਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੀ ਹੋਣੇ 
ਿਾਹੀਦੇ ਹਿ।

ਜਾਣੋ ਕਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਨਵੇਸਕ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜਾ ਂਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਿ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਿੈਣਾ ਠੀਕ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਇਸਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ 
ਵਧੀਆ ਨਰਟਰਿਾ?ਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਨਜੰਿੀ ਨ਼ਿਆਦਾ ਨਕਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਤ ਨਰਟਰਿ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਿਾ ਨ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ 
ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਿੈਣ ਿਾਿ ਅਸਿ 
ਨਵੱਿ ਨ਼ਿਆਦਾ ਨਰਟਰਿ ਨਮਿੇਗੀ।

ਕਨਵੇਸ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਵਧਾ ਸਤਰ ਜਾਣੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿ, ਨਿਵੇਸ਼ ਿੋਣ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿ ਅਤੇ ਬ਼ਿਾਰਾ ਂ
ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਨਹਣ ਦੇ ਿਈ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੇ ਿਈ ਇੱਛਕ ਹੋ? ਜੇਕਰ 
ਖੁਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੰਗਾ ਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਵੇਸ਼ 
ਕਰਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵੱਿ ਨਵਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਉਨਿਤ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਨਕਸੇ 
ਨਵੱਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਿੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਨਿਆ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਜੋ ਉਨਿਤ ਸਿਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਕਸੇ ਨਵੱਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਿੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਉਹਿਾ ਂਦੇ 
ਪੰਜੀਕਰਿ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾ ਂ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ 
ਕੇਵਿ ਕੁਝ ਨਕਸਮਾ ਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾ ਂ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਕਈਆ ਂ
ਦੇ ਕੋਿ ਨਵੱਤ ਨਿਯੋਜਿ, ਸੰਪਤੀ ਨਿਯੋਜਿ ਅਤੇ ਕਰ ਨਿਯੋਜਿ ਨਵੱਿ 

ਵਾਧੂ ਨਸਖਿਾਈ ਅਤੇ ਅਿੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾ ਂ
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਿੋ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਪੰਜੀਕਰਿ ਦੀ ਜਾਿਂ ਕਰਿ ਦੇ ਿਈ, 
www.CheckBeforeYouInvest.ca

ਸਿਾਹ ਦੇ ਿਈ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਨਰਵਾਰ, ਕਾਰਜ ਸਨਹਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੰਟ ਜਾਂ ਵਕੀਿ ਤੋਂ 
ਪੱੁਛੋ। ਨਧਆਿ ਨਵੱਿ ਰੱਖੋ ਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਜੋ ਇੱਕ 
ਨਵਅਕਤੀ ਿਈ ਉਨਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਿਈ ਿਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੱਤ 
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਿੱਭਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਿਈ, 
www.GetSmarterAboutMoney.ca
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ਨਕਵ ਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਛ ੇ ਕਦਮ

ਆਪਣ ੇ ਟੀਚ ੇ ਤ ਅੈ ਕਰ ੋ

ਆਪਣ ੇ ਨਕਵ ਸੇ ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਨ ੂ ੰ ਜਾਣ

ਆਪਣੀ ਯ ਜੋਨਾ ਬਣਾਓ

ਆਪਣੀ ਸ ੰਪਤੀ ਦਾ ਮਕਕਸ ਚ ਼ੁ ਣ ੋ

ਆਪਣ ੇ ਨਕਵ ਸੇ ਼ਾ ਾਂ ਦੀ ਚ ਣੋ ਕਰ

ਆਪਣੀ ਤਰਕੱੀ ‘ਤ ੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ

ਜਾਣੋ ਕਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਕਸ ਕਵੱਚ ਕਨਵੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਿਾਰ ਕਰਿ ਿਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਕਸਮਾ ਂਹਿ – ਸਟਾਕ, ਬੌਂਡ, ਨਮਊਿਿ 
ਫੰਡ, ਏਕਸਿੇਂਜ-ਟ੍ੇਡਡ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਇੱਕੋ ਨਜਹੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ 
ਨਰਟਰਿ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂਸਾਝਂੇ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਵਰਗਾ ਂਨਵੱਿ ਵਰਗੀਕਰਿ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 
3 ਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀ ਵਰਗ ਹਿ:

ਨਕਦ ਅਤੇ ਨਕਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ – ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਬੱਿਤ ਖਾਤੇ, GICs ਅਤੇ ਮਿੀ 
ਮਾਰਨਕਟ ਫੰਡ।

ਕਨਯਤ ਆਮਦਨੀ ਕਨਵੇਸ – ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਬੌਂਡ, ਨਿਯਤ ਆਮਦਿੀ ਨਮਊਿਿ ਫੰਡ 
ਅਤੇ ਨਿਯਤ ਆਮਦਿੀ ETFs।

ਇਕ੍ਵਟੀਜ਼ – ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸਟਾਕ, ਇਕ੍ਵਟੀ ਨਮਊਿਿ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇਕ੍ਵਟੀ ETFs।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਕਸਮਾ ਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾ ਂਵਾਿਾ ਇੱਕ ਨਵਨਵਧ ਪੋਰਟਫੋਿੀਓ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਸਦੀ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨਵੱਿ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿ ਕਰਣਗੇ। 
ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਿੀਓ ਨਵੱਿ ਨਵਨਭੰਿਤਾ ਨਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪੋਰਟਫੋਿੀਓ ਦੀਆ ਂ
ਨਰਟਰਿਾ ਂਨੂੰ ਸਰਿ ਕਰਿ ਦੇ ਿਈ ਵੱਖਰੇ ਸੰਪਤੀ ਵਰਗਾ ਂਨਵੱਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿਾ।

ਕਨਵੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਾਂ ਪ਼ੁੱਛੋ:

• ਵੇਸ਼ ਨਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
• ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਜੋਖਮ ਹਿ? 
• ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕੰਿੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 
• ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਿਘੂ-, ਮੱਧਮ-, ਜਾ ਂਿੰਬੀ-ਨਮਆਦ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ?
• ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੇਿਣ ਦੇ ਕੀ ਖਰਿ ਹਿ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ 

‘ਤੇ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰੋਗੇ?
• ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਾ ਂਨਿਵੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਿਾਿ ਮੇਿ ਨਕਵੇਂ ਖਾਦਂਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ 

ਨਮਸ਼ਰਿ ਨੂੰ ਨਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਤਬਦੀਿ ਕਰੇਗਾ?

www.GetSmarterAboutMoney.ca ‘ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
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