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ــب در  ــازده مناس ــا ب ــرمایه گذاری ب ــای س ــی از روش ه ــواره یک ــود هم ــناخته می ش ــم ش ــام زر ه ــران به ن ــه در ای ــا ک ــزی گران به ــا، فل ط
ــرد. ــر می پذی ــکا تاثی ــرخ دالر آمری ــا و ن ــی ط ــس جهان ــران از ان ــت آن در ای ــت. قیم ــوده اس ــدت ب بلندم

ــه کــرد. ایــن رشــد از یــک ســو ناشــی از  طــا هماننــد کامودیتی هــا در ماه هــای ابتدایــی ســال 2022 افزایــش قیمــت چشــم گیری را تجرب
بهبــود زنجیــره تامیــن پــس از دوران کرونــا و رشــد بــازار کار و از ســوی دیگــر بــاال رفتــن ســطح عــدم اطمینــان از شــرایط سیاســی و اقتصــادی 
دنیــا ناشــی از حملــه روســیه بــه اوکرایــن بــود. امــا از فصــل دوم ســال بــا توجــه بــه ذخایــر قابــل قبــول معــادن فلــز زرد رنــگ در دنیــا، بــه 
تدریــج عرضه هــا افزایــش یافتــه و انــس جهانــی بــه پایین تــر از قیمــت خــود در پیــش از جنــگ بازگشــت! ایــن نوســان قیمــت طبیعتــا ناشــی 

از تصمیمــات فــدرال رزرو در تعییــن نــرخ بهــره، نــرخ بیــکاری، انتظــارات تورمــی و... نیــز بــود.
ــود؟ منتظــر رشــد قیمــت و برگشــت بــه ســطوح قیمتــی در  حــاال در آســتانه پایــان ســال میــادی، چشــم انداز ایــن دارایــی چــه خواهــد ب
زمــان اوج جنــگ روســیه و اوکرایــن طــی یــک ســال آینــده باشــیم؟ همچنــان می تــوان بــا خریــد صندوق هــای طــا پرتفــوی ســرمایه گذاری 

خــود را هــج کــرد؟
ــد  ــه زودی رون ــد و مطمئــن هســتند ب ــورم اشــتباه کرده ان ــاره ت ــد درب ــا ادعــا می کردن در ابتــدای ســال میــادی اکثــر سیاســتگذاران در دنی
ــا سیاســت های  افزایشــی تــورم در 2021 پایــان می یابــد. در ایــن زمــان بــود کــه آن هــا ایــن فــرض را داشــتند کــه می تواننــد قیمت هــا را ب
ــن تصــور وجــود دارد کــه ممکــن  ــد. اکنــون ای ــن حالت هــا کرده ان ــاده بدتری ــا خــود را آم ــد. در حــال حاضــر ام انقباضــی مــداوم مهــار کنن
اســت وضعیــت تــورم پایــدار باشــد، همزمــان رکــود شــروع شــود و بــه ایــن ترتیــب کابــوس رکــود تورمــی بانک هــای مرکــزی تحقــق یابــد.

بــا رســیدن تــورم بــه باالتریــن حــد در چهــار دهــه اخیــر، بانــک مرکــزی آمریــکا کــه بیش تریــن تاثیــر را در تعییــن رونــد قیمتــی طــا دارد، 
در آخریــن بیانیــه خــود در ســال 2022 نــرخ بهــره را نیم درصــد دیگــر افزایــش داد و بــه 4.5% رســاند. اقتصاددانــان پیش بینــی کرده انــد کــه 

افزایــش 0.3 واحــد درصــدی در تــورم هســته )core inflation( کــه غــذا و ســوخت در آن محاســبه نمی شــود، حتمــی اســت.
در گــزارش دات پــات مــاه دســامبر 2022 نیــز افزایــش نــرخ بهــره تــا 5.1% بــرای انتهــای ســال 2023 پیش بینــی شــده اســت. از ســوی دیگــر 
نیــز، در ایــن گــزارش شــاخص تورمــی هزینه هــای مصــرف شــخصی در 2023، 3.1% پیش بینــی شــده کــه نشــان می دهــد در فــدرال رزرو 

همچنــان انتظــار کاهــش قابــل توجــه تــورم وجــود نــدارد.
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ــه دلیــل ورود  ــه ترتیــب 3.5، 3.7 و 3.7 گــزارش شــده اســت کــه ایــن موضــوع ب ــکا ب ــرخ بیــکاری فصــل چهــارم در آمری از ســوی دیگــر ن
700هــزار نیــروی کار جدیــد بــه بــازار بــود. میــزان اشــتغال در آمریــکا اکنــون 240 هــزار واحــد بیش تــر از ســطح قبــل از شــروع کرونــا اســت. 
تعــداد افــراد وارد شــده بــه بــازار کار در مــاه آگوســت پــس از مــاه ژانویــه رکــورد زد و تعــداد افــراد حاضــر در بــازار کار را بــه رکــورد قبلــی 
یعنــی دســامبر 201۹ رســاند. اصــوال بــا افزایــش نــرخ بیــکاری، کشــور از نشــانه های رشــد اقتصــادی دور شــده و ســبب ضعــف شــاخص دالر 

ــا انتشــار گزارش هــای بــاال رفتــن نــرخ بیــکاری در ایــاالت متحــده طــا نیــز از 1630 دالر بــه 1800 دالر رســید. می شــود. تبعــا ب
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  Quantitative Tighteningفــدرال رزرو طــی ســال 2022 همــواره نــرخ بهــره را بــرای کاهش نرخ تــورم باال بــرده و سیاســت پولــی انقباضــی
کــه بــه ایــن وســیله پــول را از طریــق اقدامــات مشــابه حــذف می کنــد در پیــش گرفتــه اســت. در ســخت گیری کمــی )QT(، فــدرال رزرو اجــازه 
می دهــد کــه اوراق بهــادار و ســهامی کــه قبــا خریــده اســت سررســید گردنــد و از ایــن طریــق، عرضــه ذخایــر پولــی را کاهــش داده و ترازنامــه 

خــود را محــدود می کنــد تــا عمــا پولــی کــه توســط فــدرال رزرو چــاپ شــده اســت از بیــن بــرود.
 )QE( مانــع رشــد نیســت، امــا تســهیل کمــی QT .حــاال و در آســتانه ســال جدیــد بایــد نقطــه مقابــل سیاســت پولــی فــوق را در پیــش گیــرد

محــرک رشــد اقتصــادی محســوب می شــود.

بــا نگاهــی بــه ســابقه اجــرای Quantitative Easing، در نخســتین مرحلــه )نوامبــر 2008( فــدرال رزرو اقــدام بــه خریــد 600 میلیــارد دالر 
اوراق بــا پشــتوانه رهــن کــرد به طوری کــه در مــارس 200۹ در مجمــوع حــدود 1.75 هــزار میلیــارد دالر اوراق بدهــی، اوراق بــا پشــتوانه رهــن و 
اوراق خزانــه داشــت. ایــن رونــد بــا ظهــور نشــانه هایی از تحــرک اقتصــاد متوقــف شــد. در ایــن مــدت شــاخص دالر آمریــکا بســیار پاییــن آمــد و 

در مقابــل انــس جهانــی طــا در مــدت کوتاهــی بیــش از 200 دالر رشــد داشــت.
در نوامبــر 2010 فــدرال رزرو مرحلــه دوم سیاســت QE را اجــرا و ایــن بــار بــه خریــد 600 میلیــارد دالر اوراق خزانــه اقــدام کــرد. امــا ایــن موضوع 
نیــز نتوانســت دو دغدغــه بانــک مرکــزی آمریــکا در مــورد مســکن و نــرخ بیــکاری را تضمیــن کنــد و بــه ناچــار آمریــکا وارد ســومین مرحلــه از 
سیاســت هایQE  شــد. البتــه انــس جهانــی طــا در مــدت اجــرای ایــن سیاســت بــه باالتریــن ارقــام تمــام دوران معامــات خــود رســید و در 

ســپتامبر 2011 رکــورد 1۹21 دالر بــرای ایــن ایــن فلــز گران بهــا ثبــت شــد.
بانــک مرکــزی آمریــکا از ســپتامبر 2012، ماهانــه 85 میلیــارد دالر اوراق رهنــی و خزانــه خریــداری کــرد. ایــن تزریــق نقدینگــی تــا جایــی ادامــه 

یافــت کــه دو دغدغــه جــدی مقامــات پولــی آمریــکا )مســکن و نــرخ بیــکاری( رفــع شــد.
بانــک مرکــزی آمریــکا همچنیــن بایــد در شــرایط رکــود تورمــی و عــدم اطمینــان فعلــی، هــدف 2درصــدی تــورم را باالتــر ببــرد و قبــول کنــد 

کاهــش تــورم فعــا در دســترس نیســت.
در ســوی دیگــر، آخریــن نظرســنجی بلومبــرگ از 44 اقتصــاددان دربــاره احتمــال وقــوع رکــود در 24 مــاه آینــده، 82 درصــد گفتنــد کــه انتظــار 
رکــود را دارنــد. بنابرایــن، هرگونــه تــورم کمتــر از انتظــار موجــب امیــدواری بازارهــا بــه کاهــش ســرعت فــدرال رزرو در افزایــش نرخ هــای بهــره 

طــی ســال میــادی آینــده می شــود. 
سیاســت های یــک ســال گذشــته فــدرال رزرو موجــب تقویــت ارزش دالر آمریــکا بــه باالتریــن ســطح 20 ســال گذشــته شــد و بنابرایــن بســیاری 
نگهــداری پــول نقــد )دالر( را بــه خریــدن طــا ترجیــح می دادنــد. حــاال از آنجایــی کــه دالر آمریــکا در واکنــش بــه داده هــای تــورم بــه پایین تریــن 

حــد خــود در حــدود یــک ســال اخیــر رســیده اســت، طــای جهانــی در حــال رشــد اســت.

طال برای صعود به قله های قبلی به چه محرکی نیاز دارد؟

تسهیل کمی در گذر زمان
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قیمــت طــا و مشــتقات آن در ایــران بیش تریــن تاثیــر را از نــرخ دالر آمریــکا می گیــرد. طــی شــش مــاه اخیــر، رشــد نــرخ تــورم و پایــه پولــی 
کشــور در کنــار کم رنــگ شــدن احتمــال رفــع تحریم هــای اقتصــادی، موجــب افزایــش ســطح انتظــارات تورمــی در جامعــه شــد کــه در نتیجــه 
ــه ســرمایه گذاری در بازار هایــی  ــدام ب ــر مــوج تورمــی اق ــا هــدف در امــان نگــه داشــتن ارزش دارایی هــای خــود در براب ــراد ب ــن انتظــارات، اف ای

ماننــد ســکه و ارز کردنــد. 
در بــورس اوراق بهــادار تهــران نیــز، صندوق هــای طــا بیــش از آنکــه بــا قیمــت انــس جهانــی طــا همبســتگی قیمتــی داشــته باشــند بــه نــرخ 

دالر آمریــکا وابســته هســتند. هــرگاه افزایــش قیمــت دالر را داشــتیم، صندوق هــای طــا نیــز رشــد داشــته اند.

حرکت صندوق طای لوتوس )کندل( با انس جهانی طا )نارنجی(، دالر )آبی( و سکه طرح جدید )بنفش(

طال در ایران
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بررســی و مقایســه ســه ســاله چهــار صنــدوق بــا پشــتوانه طــا قابــل معاملــه در بــورس تهــران بــا شــاخص کل نشــان از ریســک بــاال و بــه تبــع 
ــرخ دالر طــی یــک  ــاالی صندوق هــای طــا طــی یــک ســال اخیــر دارد. ایــن رشــد ســریع تر از شــاخص کل ناشــی از افزایــش ن آن بازدهــی ب
ســال اخیــر اســت. امــا موضــوع مهــم آنکــه رشــد صندوق هــای طــا و بازدهــی شــاخص کل هــر دو بــه نــرخ دالر آمریــکا وابســتگی باالیــی دارد.
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4.57-%0.3512047.3%7%33-28,268,3799,209,665-104,631,079%1.902.08-0.00%1453234731958-%55.29             3,710دانا
28.80%2.3426912.5%10%20,596,5642,738,9731,669,0039%0.0315.272.70%54824933434%22.66-             4,825بساما
4.79%18.265493.4%122%1,368,9843,510,3012,682,295195%0.290.001.40%30-900481335%28.60             2,499اتكام
12.14%1.003851.6%9%4,437,852271,375353,1885%0.0111.160.25%1239414757%19.87-                444بخاور
7.19%1.1022224.1%17%51,811,72111,046,6176,987,97716%0.084.903.18%10-383223200%29.87             5,677البرز
25.75%1.0012137.1%2%7,801,512467,181127,2774%0.0629.470.44%61-936625%49.59                781وتعاون
16.21%0.3124137.4%4%66,106,3573,499,1112,993,1458%0.107.701.16%21-588639503%15.11             2,070ودي
9.36%1.0420310.8%21%17,749,9913,494,1603,351,52112%0.084.761.03%69959667012%7.91-             1,842ما

44.07%36.123345.0%147%37,685,21831,204,74412,230,98643%0.0044.3276.17%4-1019218210%1.35         136,128بپاس
44.59%0.2811737.5%7%27,476,6851,240,181244,3933%0.197.610.43%63-29611542%51.95                761ومعلم
36.81%0.4718818.9%2%15,356,917596,56650,4843%23.270.40-0.01%95-11919210%27.47-                722نوين
132.00%1.6738622.7%4%25,520,475485,190523,1592%47.972.39-0.00%72-166117%21.34             4,264ملت
1.14-%15.006636.7%3,311,3584,988,5873,078,382125%0.020.000.00%95933738514%2.32             4,970اتكاي
12.95%1.0015532.9%17%50,409,4726,811,1077,041,53813%0.075.392.83%40326441758%3.19-             5,062كوثر
19.96%0.3113328.6%5%119,988,2256,032,9884,147,4175%0.080.002.06%8-250187172%16.55             3,687آسيا
124.73%1.2116340.5%3%16,787,931250,992458,5132%0.0035.361.14%422276247%25.80-             2,037بنو
3.98-%0.9510145.2%23-%61-743,442-3,189,313-4,648,247%1.200.25-0.00%66-496-168-2126-%35.26                441ميهن
89.59%0.8115537.1%17%46,487,3481,002,2515,318,7752%0.028.672.11%84164409149%6.78-             3,775پارسيان

ارزش بازار (همت)نماد
EPS شش 
ماهه 1400

سود خالص 1400درآمد 12 ماه اخير
درصد از كل 

صنعت
EPS شش 

ماهه
درصد تغيير 
EPS
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حاشيه سود 

1400
حاشيه سود 6 

ماهه
PS/

نسبت توانگري 
مالي 1400

EV/EBIT
نسبت مطالبات 

1400
EPS 1400بازدهي از ابتداي 1401

سود خالص 6 ماهه 
1401

,,
جمع بندی

ــکا وجــود دارد رشــد اقتصــادی در ماه هــای آینــده کمــی دور  ــدرال رزرو و انتظــارات رکــود تورمــی کــه در آمری ــا سیاســت های ف ب
از دســترس اســت. در نتیجــه، کاهشــی شــدن نــرخ بهــره در شــرایط فعلــی بعیــد اســت و ایــن موضــوع ســبب می شــود تــا رســیدن 
ــر ایــن از زاویــه رفتــار ســرمایه گذاران نیــز طبــق بررســی های صورت گرفتــه  ــرای طــا آســان نباشــد. عــاوه ب ــه قله هــای قبلــی ب ب
در کشــورهای پیشــرفته اصــوال جذابیــت طــا بــه عنــوان یــک دارایــی ســرمایه ای کاهــش یافتــه و به صــورت مــداوم در واچ لیســت 

ــدارد. ــرار ن ــرمایه گذاران ق س
ــال، شــرایط عــدم  ــه ری ــکا ب ــل دالر آمری ــرخ تبدی ــه همبســتگی شــدید طــا و ن ــا توجــه ب ــاوت اســت. ب ــران اوضــاع متف ــا در ای ام
ــرخ طــا همــوار اســت. در ایــن شــرایط  ــه دنبــال آن رشــد ن ــرخ دالر و ب ــرای افزایــش ن ــاال مســیر ب ــورم ب اطمینــان اقتصــادی و ت
ــازار ســکه  ــه ســرمایه گذاری در ب ــر مــوج تورمــی اقــدام ب ــا هــدف در امــان نگــه داشــتن ارزش دارایی هــای خــود در براب ایرانی هــا ب
ــاب صددرصــدی در ربع ســکه، و 40درصــدی در نیم ســکه شــده  ــدن حب ــه ســبب به وجــود آم ــد ک ــم کرده ان ــای ک ــا پول ه ــی ب حت
ــان  ــا نوس ــای ریســکی  )risk assets(ب ــا در کاس دارایی ه ــران، اصــوال طــا در دنی ــرمایه گذاران در ای ــد س اســت. برخــاف دی
ــاب موجــود در  ــادی و حب ــل بنی ــت در عوام ــه دق ــگام ســرمایه گذاری ب ــن رو، ســرمایه گذاران را در هن ــاال شــناخته می شــود. از ای ب

ــم. ــوت می کنی ــازار دع ب


