
ETF ਕਿਵੇਂ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ

ਐਿਸਚੇਂਜ-ਟਰਕੇਿਿ ਫੰਿ (ਈਟੀਐਫ) (exchange-traded fund (ETF)) ਇੱਿ  ਕਨਵੇਸ਼  ਫੰਿ 
ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਕਨਵੇਸ਼ਿਾ ਂਦ ੇਸਮੂਹ ਦੀ ਮਲਿੀਅਤ ਵਾਲੇ  ਸਟਿੌਾ ਂ ਜਾ ਂ ਬੌਂਿਾ ਂ ਦ ੇਰਪੂ ਕ ਵੱਚ ਕਨਵੇਸ਼ਾ ਂਦਾ 
ਸੰਗ੍ਰਕਹ ਰਖੱਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇੱਿ ਪਸੇੇ਼ਵਰ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬਧੰਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ETF ਸਟੌਿ 
ਐਿਸਚੇਂਜ  ਤੇ  ਟ੍ੇਿ  ਹੁਦੰ ੇਹਨ।

ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆ ਂ4 ਗੱਲਾਂ

ਜੋਖਮ

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਰਿਟਿਨ ਦਾ ਪੱਧਿ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਨਿਭਿ 
ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ETF ਰਕਸ ਰਿੱਚ ਰਨਿੇਸ਼ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ 
ETF ਰਿਚ ਰਨਿੇਸ਼ ਕਿਕੇ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ETF ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ

ਤੁਸੀਂ  ਸਟੌਕ  ਐਕਸਚੇਜ਼ ਤੇ ETF ਖਿੀਦਦੇ ਅਤੇ 
ਿੇਚਦੇ ਹ,ੋ ਉਸੇ ਤਿ੍ਾਾਂ ਰਜਿੇਂ  ਸਟੌਕ ਖਿੀਦੇ ਅਤੇ ਿੇਚੇ 
ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਿਾਰਗੁਜਾਰੀ  

ETF ਨੇ ਅਤੀਤ ਰਿਚ ਰਕਿੇਂ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਰਕ ਇਹ ਭਰਿੱਖ ਰਿਚ ਰਕਿੇਂ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਨ ਕਿੇਗਾ। 
ਪਿ ਰਪਛਲੀ ਕਾਿਗੁਜ਼ਾਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਰਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ETF ਦੀ ਰਿਟਿਨ ਰਕੰਨੀ ਅਸਰਿਿ ਜਾਾਂ 
ਜੋਖਮ ਭਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਫੀਸ

ਆਮ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ETF ਰਿੱਚ ਰਨਿੇਸ਼ ਕਿਨ ਲਈ  ਕਰਮਸ਼ਨਾਾਂ  ਅਤੇ  
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੀਸਾਾਂ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਦੇ ਹ।ੋ  ਇੱਕ ਰਨਿੇਸ਼  ਖਾਤਾ ਸਿਾਪਤ 
ਕਿਨ ਲਈ ਿੀ ਖਿਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਕੁਝ ETF ਰਨਿੇਸ਼ਕਾਾਂ ਨੂੰ ETF ਦੁਆਿਾ ਕਮਾਇਆ ਰਗਆ ਪੈਸਾ 
ਰਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਰਡਸਟ�ੀਰਬਊਸ਼ਨ ਰਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਉਦਾਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

• ਜੇ ETF ਬ�ਡਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਨਿੇਸ਼ ਕਿਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਰਿਆਜ 
ਰਡਸਟ�ੀਰਬਊਸ਼ਨ,

• ਲਾਭਅੰਸ਼  ਦੀ ਰਡਸਟ�ੀਰਬਊਸ਼ਨ ਜੇ ETF ਉਹਨਾਾਂ ਸ਼ੇਅਿਾਾਂ ਰਿੱਚ 
ਰਨਿੇਸ਼ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਦਾ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ

• ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਰਡਸਟ�ੀਰਬਊਸ਼ਨ ਜੇ ETF ਇਸ ਤ� ਿੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ 
ਰਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ ਿੇਚਦਾ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਰਡਸਟ�ੀਰਬਊਸ਼ਨਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਿੇ ਹ:ੈ

1 ਨਕਦ ਤੁਹਾਡ ੇਖਾਤੇ ਰਿਚ ਤਾਾਂ ਤਕ ਿਰਹਦੰਾ ਹ ੈਜਦ� ਤਕ ਤਸੁੀਂ 
ਆਪਣੀ ਰਨਿਸੇ਼ ਫਿਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਦੰਦੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਨੂੰ ਰਕਿੇਂ ਰਨਿਸੇ਼ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਜੋ ਿੀ ਖਿੀਦਦੇ ਹ ੋਉਸ 
ਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਰਿਕਿੀ ਕਰਮਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

2 ਤੁਹਾਡੀ ਰਨਿੇਸ਼ ਫਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਟੋਮੈਰਟਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਹੋਿ ETF ਯੂਰਨਟ ਜਾਾਂ ਸ਼ੇਅਿ ਖਿੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ 
ਪੇਸ਼ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਸੰਭਾਿਤ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਆਟੋਮੈਰਟਕ 
ਖਿੀਦਾਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਕਿੀ ਕਰਮਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿੋਗ।ੇ 
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ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ‘ਤੇ  ਟੈਕਸ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿੋਗ:ੇ

• ਜਦ� ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿੇਚਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ETF ਤ� ਕੋਈ ਿੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 
ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ 

• ਕੋਈ ਿੀ ਰਡਸਟ�ੀਰਬਊਸ਼ਨਾਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ETF ਤ� ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਦੇ ਹ।ੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਟੈਕਸ-ਸ਼ੈਲਟਿਡ ਖਾਤ ੇਰਜਿੇਂ ਰਕ ਿਰਜਸਟਿਡ 
ਰਿਟਾਇਿਮ�ਟ ਸੇਰਿੰਗਜ਼ ਪਲੈਨ ਜਾਾਂ  ਿਰਜਸਟਿਡ ਰਿਟਾਇਿਮ�ਟ 
ਇਨਕਮ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਅੰਦਿ ਈਟੀਐਫ ਿੱਖਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ 
ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਰਦਓਗ ੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ਾਾਂ ਤ� ਕਮਾ�ਦੇ ਹ,ੋ ਜਦ� 
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹ।ੋ  ਟੀਐਫਐਸਏ (TFSA) ਦੇ ਨਾਲ, 
ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਰਿੱਚ ਹੋਣ ਤ ੇਜਾਨ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਿ ਕੱਢਣ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਿਾ ਕਮਾਏ ਧੰਨ ਤ ੇਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਰਦਓਗ।ੇ

ਮੁੱਖ ਨੁਿਤਾ
ETFs ਰਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਹਨ ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਕਈ ਤਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਰਨਿੇਸ਼ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿ ਇਹ ਸਟੌਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 
ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੌਕ ਦੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਟ�ੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ

ETF ਤੇ ਟੈਿਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈETF ‘ਤੇ ਪਸੈ ੇਕਿਵੇਂ ਿਮਾਏ ਜਾਣ


