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«ایران» از سهم بازارهای مختلف سرمایهگذاری در ایران و دنیا گزارش میدهد

تغییر نگاه سرمایهگذاران جهان از بانک به بورس
رضا بردبار

روزنامهنگار

بورس؛گزینهایبرایکسبسودمنطقی
در ســـالهای اخیـــر نقدینگـــی و پولهای
ســـرگردان دســـت مـــردم بـــه ســـمت
ســـپردهگذاری ســـرازیر میشـــد تـــا بـــا
ســـودهای 20درصد و گاه باالتر سادهترین
راهسرمایهگذاری برای عموم مردم باشد؛
اماازاواسطسال 96سودحسابهایبانکی
بهیکباره کاهش یافت و تغییرات بزرگی را
در بازار ســـرمایه رقم زد .پساز این اتفاق و
با بروز تنشهای ارزی اخیر ،ریسک حفظ
ارزش ریالی سرمایه و سپردههای مردم باال
رفت و بههمین دلیل ســـرمایههای خرد و
کالن راهی بازارهای دیگری نظیر مسکن،
خودرو ،سکه ،طال و ارزهای خارجی شدند.
در این میان شـــواهد نشان میدهد در
بازار مسکن ظرفیت سرمایهگذاری بیش از
هربازاردیگریمهیاستوحتیبزرگترین
سرمایهها نیز میتوانند سریعاً در این بازار
جذب شوند .وزارت راه و شهرسازی گردش
مالی بازار مسکن تهران در سال  96را بیش
از دهها هزار میلیـــارد تومان اعالم کرده که
چندین برابر کل نقدینگی جمعشـــده در
قالب پیشفروش سکه اســـت؛ اما در این
بازار ،در تواتر دورههای رونق و رکود مسکن
و نقدشوندگی پایین مسکن در دوران رکود
و اثرپذیری بـــاالی آن از عوامل اقتصادی و

سیاسی ،میتواند جزو چالشهای اصلی
این بازار محســـوبشـــود؛ به همین دلیل
آنهایی که تجربه و دانش بیشتری دارند،
وارد بازار مسکن -بهدلیل ابهامات موجود
در آن و ریســـک بلوکه شدن طوالنیمدت
ســـرمایه -نمیشـــوند.محل بعـــدی و
احتمالی ســـرمایهگذاری خرید شـــخصی
طال و سکه اســـت .خرید طال ،اعم از سکه،
شمش و زیورآالت نیز یک گزینه احتمالی
برایسرمایهگذاریمحسوبمیشودکهدر
بلندمدت میتواند ارزش سرمایه و قدرت
خرید افراد را حفظ کند ،با وجود این ،خرید
در سقف قیمتی این بازار هم ریسک باالیی
دارد و در ســـناریوی بدبینانـــه ،بـــرای افراد
عادی ریسک خرید طال و سکه تقلبی هم
وجود دارد؛ اما راهکاری که اغلب کشـــورها
با اقتصاد مدرن برای چنین شرایطی پیش
گرفتهانـــد ،ســـرمایهگذاری در بخشهای
مختلفبورساست.کارشناساناقتصادی
معتقدندسرمایهگذاریدربورسمیتواند
هم نسخهای برای درمان اقتصاد شکننده
کشور و هم گزینه مناسبی برای کسب سود
منطقی و حفظ ارزش سرمایه مردم باشد.
هدایتصحیحنقدینگیسرگردان
هـ ــادیمهـ ــری ،فعـــال بـــازار ســـرمایه
توگو با «ایران» یکـــی از راهکارهای
درگف 

عکس  :ایسنا

فراز و نشیبهای اقتصادی نه متعلق به دیروز اســـت و نه امروز و فردا؛ آنهایی که سن و
سالیدارند،بارهاطیاینسالهابحرانهایاقتصادیمختلفراتجربهکردهاند.همهما
ک موبیشدیدهایمچطوردرمدتکوتاهیبخشیازارزشپساندازمانبهواسطهتغییر
ناگهانی در اقتصاد یا بحرانهای مرتبط با آن کاهش یافته اســـت .شاید به همین دلیل
باشدکهخیلیهاتمایلندارندپساندازواندوختههایمالیخودرابهصورتسپردههای
نقدی نگهداریکنند .از نیمهدوم ســـالگذشته –پسازآنکه سود بانکیکاهشیافت -
بسیاری از مردم با سرمایههای خردو کالن تالشکردند تا بههر نحو ممکن ارزش دارایی
ریالی خود را در برابر تورم و تنش ارزهای خارجی حفظ کنند .تعدادی به خرید سکه و ارز
رویآوردند،عدهایخودروومسکنراگزینهمناسبترییافتند.همهایناتفاقاتباعث
شد تا بازار عرضه و تقاضا دچار بهه م ریختگی بیســـابقهای شود و قیمتها یک روز با
صعودشدیدوروزدیگرباسقوطمواجهشود.دراینشرایطهمهازاینوضعیتنگرانند
وعمالًنمیدانندباسرمایهشانچهکنند؛کجابایدسرمایهگذاریکنندکهازگزندنوسانات
بازاردرامانباشندودرعینحالارزشپولشانهمحفظشود.

برونرفـــت از شـــرایط فعلـــی و هدایـــت
صحیـــح نقدینگـــی ســـرگردان مـــردم را
ســـرمایهگذاری در بورس دانسته و معتقد
اســـت :ســـرمایهگذاری در بورس میتواند
یکی از گزینههای مناسب هم برای پویایی
اقتصاد کشـــور و هم برای افرادی باشد که
این روزها نگران حفظ ارزش سرمایهشان
هســـتند .وی تأکید میکند :مـــردم در اکثر
کشـــورهای پیشرفته که اتفاقاً اقتصاد پویا و
با ثباتی دارند ،ســـرمایهگذاری در بورس را
برای حفظ ارزش منابع مالی ،درآمد آتی و
نهایتاًسودآوریانتخابمیکنند.
آمارها نشان میدهد بیشتر شهروندان
کشـــورهای پیشـــرفته و صنعتـــی جهـــان،
سرمایهگذاری در بورس را روشی مطمئن
بـــرای حفـــظ ارزش پـــول و درآمدزایـــی
میدانند؛ بویژه انواع ســـرمایهگذاریهای
غیرمســـتقیم که خود فرد(ســـرمایهگذار)
هـــم دیگـــر نیازی نیســـت بـــرای فعالیت
اقتصادیاشدغدغ هیااقدامخاصیانجام
دهد؛امامتأسفانهدرکشورماندراینحوزه
فرهنگســـازی کمی انجا م شده است .وی
درباره نحوه و شیوه سرمایهگذاری در جهان
میافزاید :سرمایهگذاریهای غیرمستقیم
ماهیت کلی سرمایهگذاری کشورهای دنیا
را تشـــکیل میدهد .در واقع مردم بسیاری
از کشورهای جهان ثروت و منابع مالیشان
را از طریـــق مؤسســـات فعـــال در بورس،
صندوقها و ســـبدهای مختلفـــی که برای
این کار راهاندازی شـــدهاند ،سرمایهگذاری
میکنند .بیشـــتر ما در ایران صنعتمالی
را بـــه خریدوفروش ســـهام میشناســـیم،
درحالیکـــه صنعتمالـــی هـــم در ایران
و هم در ســـایر نقـــاط جهـــان کارکردهای
قابلتوجه دیگری هـــم دارد که اکثر مردم
از آن بیاطالع هســـتند .این صاحبنظر
اقتصـــادی دربـــاره ســـرمایهگذاریهای
غیرمستقیم توضیح میدهد :بررسی آمار
و ارقام نشـــان میدهد ،در کشـــورهایی که
ثبات اقتصادی بیشتری دارند ،داراییهای

مردم در صندوقهای سرمایهگذاری فعال
در بورس متمرکز میشود.
ارزشصندوقهایسرمایهگذاریدردنیا
ایـــن کارشـــناس بـــازار ســـرمایه درباره
ارزش صندوقهـــای ســـرمایهگذاری دنیا
عنوان میکند :بیشـــترین حجـــم ثروت در
صندوقهـــای ســـرمایهگذاری بـــه ترتیب
مربـــوط به امریـــکا ،اروپا ،آســـیا و بعد هم
ســـایر بخشها و نقاط دنیا میشـــود .تنها
درســـال  2008حدود 10هـــزار میلیارد دالر
ارزش صندوقهـــای ســـرمایهگذاری در
امریکا بوده که طی  10ســـاله اخیر این رقم
حدود دو برابر شـــده است .در واقع در سال
 2018ارزش «سرمایهگذاری غیرمستقیم»
در جامعـــه امریکایـــی به بیـــش از  20هزار
میلیـــارد دالر رســـیده اســـت 43 .درصـــد
خانوادههای امریکایـــی بهنوعی در بحث
سرمایهگذاری غیرمستقیم دخیل هستند
و مشـــاهده میشـــود بهطـــور متوســـط هر
خانواده در چهار صندوق ســـرمایهگذاری
کردهاند .بررسی نسبت ارزش داراییهای
صندوقهای ســـهامی بـــه تولید ناخالص
داخلی در ایران و چند کشور اروپایی گویای
این نکته اســـت که کشورهایی که بیشترین
توســـعهیافتگی را دارند ،بیشـــترین میزان
ســـرمایهگذاری در صندوقهای ســـهامی
را هـــم داشـــتهاند؛ درحالیکه مـــا در ایران
در حال حاضر چنین شـــرایطی را نداریم؛
البته بسترهای سرمایهگذاری غیرمستقیم
ی که
در کشورمان فراهم است ،اما ازآنجای 
فرهنگســـازی و اطالعرسانی ضعیفی در
این خصوص انجام میشـــود ،مردم از آن
بیاطالعهستند.
آمارهـــا نشـــان میدهد در ایـــران نیم
درصـــد از تولیـــد ناخالص ملی کشـــور در
صندوقهـــای مختلـــف ســـرمایهگذاری
شـــده اســـت .بعد از ایران به ترتیب ترکیه
2درصد ،یونان  4درصد ،پرتغال 11درصد،
مجارســـتان  17درصـــد ،ایتالیـــا 23درصد
و اتریـــش  31درصـــد ســـرمایهگذاری

غیرمســـتقیم داشـــتهاند .حـــال در مقابل
این کشـــورها ،آنهایـــی که اقتصـــاد پویا و
فعالتری دارنـــد نظیر انگلیـــس و هلند،
بیش از  100درصد درآمد ناخالص داخلی
کشورشـــان را صـــرف ســـرمایهگذاری در
صندوقهایسهامیکردهاند.
مسیرپیشرفتاقتصادیایران
مهـــری دربـــاره ســـپردههای بانکـــی
کشـــورمان و مقایســـ ه آن با سایر نقاط دنیا
توضیح میدهد :مردم کشور ما پول زیادی
در سپردهها ســـرمایهگذاری کردهاند ،البته
ایـــن موضوع فقط به کشـــور ما اختصاص
ندارد و در کشـــورهای دیگر هم شاهد این
اتفاق هســـتیم .آمار و ارقام رســـمی نشان
میدهـــد بعضی کشـــورها اقبـــال زیادتر و
برخی نیز توجه کمتری به ســـپردهگذاری
در بانکها دارند .اگر روند توســـعهیافتگی
در این کشـــورها را دنبال کنیم ،آمار و ارقام
کامالً معنادار است .بهعنوان مثال کشوری
مثل یونان 66 ،درصـــد از دارایی مالیاش
را در بانک سرمایهگذاری کرده و کشورهای
دیگری نظیر اسلواکی ،چک ،اسلوونی و...
هم شرایطی مشابه یونان دارند؛ در مقابل
کشـــورهای دانمارک ،ایسلند ،سوئد ،هلند
و ...را میبینیم که حجم سپردههای بانکی
بسیار پایینتری نسبت به کشورهایی نظیر

یوناندارند.بررسیهانشانمیدهدهرچه
کشوری پیشرفتهتر و اقتصاد پویاتری داشته
باشـــد ،مردم منابع مالی و داراییهایشان
را به سرمایهگذاریهای غیرمستقیم نظیر
آنچه در بورس شاهد هستیم ،میسپارند.
کارشـــناس بازارســـرمایه میافزایـــد :حال
اگر سپردههای بانکی کشـــور خودمان را با
ســـایر نقاط جهان مقایســـه کنیم ،متوجه
نکات ظریفی خواهیم شد .براساس آمار،
ارزش کل ســـپردههای بانکـــی در پایـــان
دیمـــاه  1396بالغ بر  1500هـــزار میلیارد
تومان بوده اســـت .از کل  431هزار میلیارد
تومان ارزش بـــورس 347 ،هـــزار میلیارد
تومان سرمایه بهعنوان سهام غیرشناور در
بورس داریم و تنها 84هزار میلیارد تومان
سهام شناور ماست .در کشورهای پیشرفته
ســـرمایهگذاری در ســـهام و بـــورس غالب
بر ســـپردههای بانکی است ،درحالیکه در
کشور ما این موضوع برعکس است .اگر ما
در ایران بخواهیم مسیر پیشرفت را دنبال
و به جایگاه باالتری دســـت پیدا کنیم ،باید
به سمت سرمایهگذاری در بورس حرکت
کنیم.
سرمایهگذاریدرصندوقهایطال
مهـــری ضمـــن تأکیـــد بـــر اینکـــه
ســـرمایهگذاری در بورس میتواند یکی از

راهکارهای برونرفت از شرایط اقتصادی
فعلی هم برای مردم و هم کشـــور باشـــد،
یغیرمستقیمدربورس
دربارهسرمایهگذار 
توضیح میدهد :در حـــال حاضر با توجه
به بســـترهای مناسبی که در کشـــور وجود
دارد ،مردم میتوانند ســـرمایههای خرد و
کالن خود را به صندوقهای سرمایهگذاری
بســـپارند تا افـــراد متخصـــص کار خرید و
فـــروش ســـهام و مدیریت داراییشـــان را
انجـــام دهند .در واقـــع از طریق این روش،
مدیریت داراییهایمان را دست کسانی که
تجربه و دانش بیشتری دارند ،میسپاریم.
با استفاده از چنین روشهایی ،سرمایهگذار
دیگر نگران از دســـت رفتن سرمایهاش در
خریدوفروشهایمکررنخواهدبود.
یک مثال ســـاده برای ســـرمایهگذاری
غیرمستقیم ،صندوقهای سرمایهگذاری
طـــا هســـتند .صندوقهـــای طـــا ابـــزار
نسبتاً جدیدی هســـتند که این امکان را به
ســـرمایهگذاران میدهد بدون خرید سکه
در ایـــن فلـــز گرانبها ســـرمایهگذاری کنند.
ضمن اینکه با توجه به ذات صندوقهای
سرمایهگذاری مشترک ،این سرمایهگذاری
را بهصـــورت غیرمســـتقیم و از طریق یک
ســـبدگردان حرفـــهای انجـــام میدهـــد
تـــا ضمـــن برخـــورداری از یـــک مدیریت

حرفهای ،از شـــفافیت و نقدشوندگی قابل
توجه نیز برخوردار شوند .همچنین ویژگی
دیگر صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
ایجـــاب میکند که با کمتریـــن مبلغ مورد
نظر برای سرمایهگذاری بتواند از منافع آن
بهرهمند شود ،چنانکه در صندوق «عیار»
این سرمایهگذاری با مبلغ ناچیز یک هزار
تومان آغاز میشود؛ در حالی سکه طال در
حال حاضر بیش از دو میلیون تومان است.
این بدان معناســـت که با خرید یک واحد
از این صندوق عمالً مالـــک یک دوهزارم
یکسکه فیزیکی میشود .این صاحبنظر
اقتصادی ،گفـــت :همین موضوع نشـــان
میدهـــد نهادهـــای مالی کشـــور ،فضای
بزرگیبرایفعالیتهایاینچنینیدارندو
مردمنیزبهچنینبسترهاییبرایفعالیت
اقتصـــادی مطمئن نیـــاز دارند .حـــال اگر
فرهنگســـازی و اطالعرســـانی دقیقتری
پیرامون سرمایهگذاری انجام شود ،قطعاً
کمتر شاهد نوسانات شدید بازار و در ادامه
زیانهای گسترده مردم و صاحبان سرمایه
خواهیم بـــود .بارها شـــاهد بودهایم که در
بازارهای فیزیکی و سنتی به خریدارعادی
و بیتجربه سکه تقلبی یا طال با عیار پایین
تحویل شده که از این اتفاق ضرر سنگینی را
متحملشدهاند.

