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حباب صندوقهای با پشتوانه طال
طــا بــه دلیــل پوشــش ریســک تضعیــف پــول ملــی و ریس ـکهای سیســتماتیک بحــران جهانــی همــواره مــورد توجــه ســرمایهگذاران بــوده اســت .طــا
یکــی از طبقــات دارایــی پیــش روی ســرمایهگذاران هســت کــه بنــا بــر شــرایط حاکــم بــر بــازار ســهمی از پرتفــو خــود را بــه آن اختصــاص میدهنــد .بــا
هــدف دسترســی آســانتر ســرمایهگذاران بــورس اوراق بهــادار بــه طــا بهعنــوان یکــی از طبقــات ســرمایهگذاری مهــم و بــا گســترش ابزارهــای نویــن
مالــی در بــورس اوراق بهــادار تهــران ،گواهیهــای ســپرده ســکه و صندوقهــای بــا پشــتوانه طــا (کــه در حقیقــت صندوقهایــی بــا پشــتوانه ســپرده
کاالیــی ســکه هســتند) تشــکیل و در اختیــار ســرمایهگذاران بورســی قــرار گرفــت .اختــاف قیمــت معامالتــی هــر یــک از ابزارهــا بــا خالــص ارزش روز
دارایــی ( )NAVآن ابــزار را میتــوان بــه عنــوان حبــاب آن ابــزار محاســبه نمــود .حبــاب مثبــت ایــن ابزارهــای مبتنــی بــر طــا بــا توجــه بــه ســهولت در
معاملــه ،شــفافیت نــرخ خریــد و فــروش و نقدشــوندگی ســریع ،مــورد انتظــار اســت .در تاریــخ ســوم خــرداد  ۱۳۹۹بــه دلیــل وجــود قیمتهــای نامتعــارف
اوراق گواهــی ســپرده ســکه (نســبت بــه قیمــت ســکه نقــدی) ،ناظــر محدودیتهایــی در خریــد اشــخاص حقوقــی و دامنــه نوســان ایــن گواهــی ســپردهها
اعمــال کــرد کــه ایــن امــر ســبب افزایــش اقبــال بــه صندوقهــای بــا پشــتوانه طــا کــه محدودیــت خریــد و دامنــه نوســان نداشــتند ،شــد.
شاخص کل بورس
حباب صندوقهای با پشتوانه باال

همانگونــه کــه در نمــودار شــاخص کل بــورس و میانگیــن حبــاب صندوقهــای بــا پشــتوانه طــا (شــامل :صنــدوق پشــتوانه طــا لوتــوس ،صنــدوق ســکه
طــای کیــان ،صنــدوق پشــتوانه ســکه طــای زر ،صنــدوق پشــتوانه طــا مفیــد) مشــاهده میشــود از  17دی  1398میانگیــن حبــاب صندوقهــای
طــا همــواره بیــش از  %4بــوده اســت .اقبــال بــه بــازار ســرمایه کــه از اواخــر ســال  1398آغــاز شــد باعــث افزایــش حبــاب صندوقهــای بــا پشــتوانه
طــا شــد .اگرچــه در شــش مــاه اخیــر تعــداد روزهــای منفــی بــورس کمتــر از نصــف تعــداد روزهــای مثبــت بــازار بــوده اســت امــا بــه هــر حــال میتــوان
گفــت اقبــال ســرمایهگذاران بــه صندوقهــای بــا پشــتوانه طــا در روزهــای منفــی بیشــتر از روزهــای مثبــت اســت کــه همیــن اقبــال موجــب افزایــش
حبــاب ایــن صندوقهــا در روزهــای منفــی بــورس نســبت بــه روزهــای مثبــت بــورس اســت .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود میانگیــن حبــاب صنــدوق هــای
بــا پشــتوانه طــا از ابتــدای ســال  1398تــا  25شــهریور  1399حــدود  %7بــوده اســت درحالیکــه میانگیــن حبــاب روزهــای منفــی و مثبــت در ایــن بــازه
زمانــی بــه ترتیــب  %8.3و  %6.5بــوده اســت .در بــازه زمانــی  17دی مــاه  1398تــا  25شــهریور  1399میانگیــن حبــاب  %13.5و میانگیــن روزهــای
منفــی  %15.4و میانگیــن روزهــای مثبــت  %12.6بــوده اســت.

شرح

از ابتدای سال 1398

از  17دی ماه 1398

میانگین حباب صندوقهای طال

%7.0

%13.5

میانگین حباب روزهای مثبت صندوق

%6.5

%12.6

میانگین حباب روزهای منفی صندوق

%8.3

%15.4
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اهمیت زمان ورود به یک سرمایهگذاری
بســیاری از مــا غالبــاً زمانــی اشــتیاق بــه ســرمایهگذاری در بــازار جدیــدی داریــم کــه ایــن تمایــل از جانــب یــک تمایــل عمومــی بــه مــا منتقــل
شدهاســت .ایــن موضــوع خصوصـاً در کشــور مــا بســیار پررنگتــر اســت کــه در یــک بــازه زمانــی ،تمــام اشــخاص تنهــا گزینــه ســپرده بانکــی را بهتریــن
ســرمایهگذاری میداننــد ،گاهــی تمــام اشــخاص تنهــا طــا و ارز را ترجیــح میدهنــد و گاهــی بهتریــن ســرمایهگذاری را بــازار بــورس میداننــد.
ایــن تمایــات دســته جمعــی عــاوه بــر اینکــه ســبب شــکلگیری حبــاب نســبی (یــک دارایــی نســبت بــه دارایــی دیگــر) در بازارهــای دارایــی میشــود،
میتوانــد زمینهســاز زیــان عمــوم اشــخاص نســبت بــه درصــد کوچکــی از ســرمایهگذاران هوشــمندی باشــد کــه در زمــان مناســب ســرمایهگذاری کردنــد.
در همیــن راســتا ،بررســی زمــان و مبلــغ ورود اشــخاص حقیقــی (نمــودار خالــص مبلــغ خریــد حقیقــی و شــاخص بــورس در مقیــاس هفتگــی) در ســال
جــاری نشــان میدهــد کــه حــدود  ۵۷هــزار میلیــارد تومــان از ورود پــول در شــاخصهای بیــش از  1,6میلیــون واحــدی شــکل گرفتهاســت .بــه بیــان
دیگــر حــدود نیمــی از مبالــغ تــازه وارد بــه بــورس در ســال جــاری ،بــا رفتــن شــاخص بــه زیــر  1,6میلیــون واحــد در روزهــای اخیــر دچــار زیــان شــده
بودنــد .حــال آنکــه اشــخاصی کــه دو ســال پیــش در همیــن روزهــا وارد بــورس شــده انــد غالبـاً در یــک بازدهــی بیــش از  %۱0۰۰بــه ســر میبرنــد .ایــن
موضــوع نشــان میدهــد زمــان ســرمایهگذاری بــه موقــع در بازارهــای مالــی بســیار بــا اهمیــت اســت.
واحد

میلیارد ریال

ورود حقیقی
شاخص کل بورس

 57هزار میلیارد تومان
(

نمودار خالص مبلغ خرید حقیقی و شاخص بورس در مقیاس هفتگی نشان
میدهد حدود نیمی از مبالغ وارد شده به بورس در محدوده شاخص حدود
 1,6میلیون واحد در زیان قرار میگیرند!
(
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اخبار گروه مالی فیروزه

فیروزه در یک نگاه
گــروه مالــی فیــروزه اولیــن شــرکت بینالمللــی در بازارســرمایه ایــران اســت کــه در ســال  1384بــا هــدف جــذب و مدیریــت
ســرمایههاي داخلــی و خارجــی در بــازار بــورس تهــران آغــاز بــه کار کــرد و بــه تدریــج فعالیتهــاي خــود را بــراي ارائــه
خدمــات متنــوع مالــی بــه ســرمایهگذاران و کس ـبوکارها گســترش داد.
مجموعــه خدمــات و محصــوالت ارائــه شــده توســط گــروه مالــی فیــروزه شــامل صندوقهــای ســرمایه گــذاری ،مدیریــت
دارایــی ،خدمــات بــازار ســرمایه در کنــار خدمــات کارگــزاری اوراق بهــادار ماننــد پذیــرش شــرکتها ،عرضــه اولیــه ،انتشــار
اوراق ،عرضــه خصوصــی ســهام ،ســهامداری اختصاصــی ،ادغــام و تملیــک و مشــاوره مالــی میباشــد.
ایــن ســند توســط شــرکت ســبدگردان توســعه فیــروزه صرف ـاً جهــت اطالعرســانی تنظیــم شــده اســت و نبایــد بــه عنــوان یــک تقاضــا یــا پیشــنهاد بــراي ارائــه هرگونــه خدمتــی در حوزههــاي
قضایــی کــه در آنهــا دادن چنیــن تقاضــا یــا پیشــنهادي بــه عمــوم یــا گــروه خاصــی از ســرمایهگذاران غیرقانونــی میباشــد ،تفســیر گــردد .مطالــب ایــن گــزارش براســاس اطالعاتــی میباشــد
کــه شــرکت ســبدگردان توســعه فیــروزه آنهــا را موثــق میدانــد ،بــا ایــن وجــود شــرکت ســبدگردان توســعه فیــروزه هیــچ تضمیــن یــا ضمانتــی (خــواه صریــح یــا ضمنــی) در ارتبــاط بــا صحــت،
تکمیــل یــا معتبــر بــودن اطالعــات منــدرج در ایــن گــزارش نمیدهــد .هرگونــه نظــري کــه در ایــن گــزارش تصریــح شــده اســت ،بازتــاب ارزیابــی اســت کــه تــا تاریــخ تهیــه مســتند انتشــار یافتــه
اســت و امــکان دارد کــه تغییــر یابــد .شــرکت ســبدگردان توســعه فیــروزه هیــچ نــوع مســئولیتی بــراي ورود هرگونــه خســارت یــا زیــان مســتقیم ،غیرمســتقیم یــا تبعــی کــه ناشــی از اســتفاده تمــام
یــا بخشــی از ایــن مطالــب باشــد را قبــول نمیکنــد .تمامــی اطالعــات گــزارش شــده تنهــا پــس از اخــذ رضایــت کتبــی از شــرکت ســبدگردان توســعه فیــروزه میتوانــد بازتولیــد و یــا افشــا شــود.
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