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 تعاليسمهب 

مسکن و ارزهای دیجیتال خودرو، این روزها ذهن افراد زیادی با توجه به نوسان شدید شاخص بورس، افزایش نرخ ارز و طال، 

... درگیر این موضوع است که با توجه به نوسانات شدید قیمتی در بازارهای مالی مختلف که در شش ماهه اول سال اتفاق  و

های خود را حفظ کرد. قطعا بهترین روش حفظ توان ارزش داراییم سال چگونه میافتاده است، در ادامه و در شش ماهه دو

هی که بتوانیم بازده د میکن یگذار هیکدام است و در کجا سرما یگذار هیسرما نیبهترها، سرمایه گذاری است. اما ارزش دارایی

ی، انکسپرده ب؛ هامناسب کسب کنیم. معموال افراد برای حفظ ارزش دارایی هایشان اقدام به سرمایه گذاری در یکی از این بازار

ا رهر یک از این بازارها  در این تحقیق الذ کنند.و مسکن می تالیجید هایارز، طال، دالر، بورسی، گذار هیسرما یهاصندوق

 کیدر کدام  یگذار هیسرما سالامماه اول  6در  تا مشخص شود گرفتدر بازده زمانی شش ماهه اول سال مورد بررسی قرار 

شود با بنابر این تالش میکدامند؟  99 سالماه دوم  6در ی گذارهیسرما نیداشته است و بهتر یشتریبازارها سود ب نیاز ا

 پرداخته شود. یبازار اصل 7در  یگذارهیسرمابه بررسی میان بازدهی ماه اول امسال  6در  هایگذارهیسرما تیبه وضع ینگاه

و  تالیجید ارز، طال، دالر، بورسی، گذار هیسرما یهاصندوقی، سپرده بانک یهاحساب لشام یاصل یگذارهیبازار سرما 7

 1.گرفته است قرار لیو تحل هیتجزمورد بازارها  نیاز ا کیهر تیوضعاست که در ادامه  مسکن

 یها حساب

 ی؛سپرده بانک

 هیسرما روش نیترمتداولمعمول ترین و  از  یکیها بانکسالیان سال است که سپرده گذاری در 

و البته از کم  هایگذارهیسرما نیتربازدهاز کم یکها یزیرا سپرده گذاری در بانک. است یگذار

و اصوال سپرده گذاری در بانک گزینه نخست  استنیز حالت ممکن  نیترو مطمئنریسک ترین 

ها و حساب یدرصد برا 18سود نرخ  نیانگیدر نظر گرفتن م با  .سرمایه گذاران ریسک گریز است

 یدرصد 9به سود  توانستهیم 99ماه نخست سال  ششدر  گذارهیسرما کی ،یبانک یهاسپرده

 ریماه اخ 6در  یگذار هیتومان سرما ونیلیم کیهر  یهزار تومان به ازا 90مقدار معادل  نیبرسد. ا

 ون ویبازده دهی یک میلیون تومن پس از شش ماه سپرده گذاری در بانک، یک میل بوده است.

 .نود هزار تومان شده است

 ؛ بورس

ته شناخ یگذار هیسرما یممکن برا بازارهای نیتراز مهم یکیکشورها، بورس به عنوان  بیشتردر 

 ر،یاخ یهاسال یط کشورهاست. نیبازار نشان دهنده رونق اقتصاد ا نیرونق ا جهیشده است؛ در نت

 تعداد شیموضوع با افزا نیشده است. ا کیهم به مرور به کانون توجه عموم مردم نزد رانیبورس ا

با اتفاقات  99ها مشخص شده است. اما بورس در سال توسط آن ینگینقد قیبازار و تزر نیفعاالن ا

دالت سهام ع یبازار گذاشتند. آزادساز نیدر ا یادیز راتیتاث ییرو شد که هر کدام به تنهاروبه یادیز

 کمیصندوق دارا قیطر ازمردادماه، فروش سهام دولت  انیسهام تا پا نیدرصد از ا 60فروش  تیو قابل

اخبار امسال بوده  نیپر تعداد از مهمتر یها هیدوم( و عرضه اول )دارا کمی یشیپاال یسینو رهیو پذ

بزرگ بود و هم راستا با  یهاسهام شرکت ریتحت تاث شتریب 99کل بورس، در سال  شاخص .است

حدودا  یشاخص تا اواسط مرداد ماه، رشد نیرا تجربه کرد. ا یقدرتمند اریها صعود بسشرکت نیا

 یبه بازدهشهریورماه  انیتا پا تیرا تجربه کرد و سپس با اصالح رو به رو شد و در نها یدرصد 316
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 یگذار سبد هیسرما کیکه  یدر صورت طیشرا نی. در ادیرس 99سال  ینسبت به ابتدا یدرصد  200

 به سود یتومان ونیلیم کی یگذار هیکرده بود، با سرما هیشاخص ته نیمشابه ا یبیاز سهام با ترک

 .دیرسیم یتوماندو میلیون 

درصدی  3.45پایان معامالت آخرین روز کاری شش ماه اول سال با افت حال حاضر شاخص کل در  در

هزار واحد(  600) محدوده یک میلیون و  هزار واحد 595و  ونیلیم کیمحدوده نسبت به روز قبل در 

به صعود مجدد آن  توانی، مشاخص تمام شود یاگر روند اصالحبه اعتقاد کارشناسان . قرار گرفت

فشار فروش و از  جادی. البته در صورت ابود دواریهزار واحد ام 2100-1900قدم، تا محدوده  نیدر اول

هزار واحد هم، دور از انتظار  1500اصالح تا محدوده  مهادا ،در روزهای آینده  تیحما نیدست رفتن ا

 دهگذشته، موجب ش ینفوذ مردم در بازار بورس در ماه ها بیضر شیافزابه نظر می رسد  ست؛ین

روش ف یشده است برا یموضوع، عامل نیشود و هم یجانیه شیاز پ شیاست که واکنش ها به اخبار ب

 انیجر نیباورند که بازگشت بازار از ا نیاز کارشناسان بر ا یاریوجود همچنان بس نیا با .نیسنگ یها

بر اقتصاد کشور نخواهند داشت  یریعمال تاث دیجد یها میاتفاق خواهد افتاد، چرا که تحر یبه زود

  .شده استاجرا  زین نیاز ا شیها پ میو تمام تحر

وان به عنشکل نیست.  کیسهام به ی  همهدر خصوص بورس باید به این نکته اشاره کرد که روند 

 کیاز سهام تا نزد یبرخبه خصوص تا قبل از آغاز روند اصالحی شاخص، ماهه،  ششبازه  نیمثال در ا

 بورس به یمقدار بازده لیدل نیدو درصد. به هم یکیتنها  گرید یاند و برخدرصد رشد کرده 1000

درصدی شاخص کل در شش ماه اول  200براساس بازدهی حدود  دارد. یسبد سهام هر فرد بستگ

و  یاچندرشته یهاو قطعات، شرکت یچون خودروساز یعیصنا ،یصنعت یهاگروه انیدر مسال؛ 

تا قبل از آغاز روند را  یبازده ینشتریدرصد ب 167و  173.8، 182.5با  بیبه ترت ینفت یهاوردهآفر

از  شیبوده که ب یگروه گرید زینی سازاست که گروه انبوه یدر حال نیو ا انداشتهداصالحی شاخص 

سهام، گروه  پرتقاضا و بزرگ بازار یهاگروه انیم در .را توانسته به ثبت برساند یدرصد بازده 150

سال  یانیالعاده در سه ماهه پاپس از عملکرد فوق رسدیاست که به نظر م یعیاز صنا یکی ییدارو

نخست ماه  6را در یدرصد بازده 62ها جامانده و تنها گروه ریماه نخست امسال از سا 6گذشته در 

لذا بازده دهی سهام برای  .کمتر بوده است اریبس زیوزن نهم لسال به ثبت رسانده که از شاخص ک

اما چنانچه فردی با مشاوره و در  ؛افراد متفاوت بوده و بستگی به نوع سبد سهام آنان داشته است

درصدی شاخص  60توان گفت حتی با اصالح بیش از نقاط جذاب قیمتی سهام ورود کرده باشد می

  .اصل سرمایه دهند نهکل بیشتر این افراد از سود دارند ضرر می

 یصندوق ها

 ی؛گذار هیسرما

 

 از آن یخواستار بهرمند یادیروزها که بازار بورس و اخبار مربوط به آن داغ شده است، افراد ز نیا

را  یگذارهیسرما یبرا یکه وقت و دانش کاف یواردان و کسان تازه یبرا نهیگز نیهستند. بهتر

با توجه به  یگذارهیسرما یهاصندوق .است یگذارهیسرما یهاصندوق نیندارند، استفاده از هم

تند رکه عبا شوندیم میتقس یمتنوع یهاو فروش به دسته دیو نوع خر سکیر ،یگذارهینوع سرما

با  یگذارهیسرما یهاها، صندوقاز انواع صندوق یکی ؛درآمد ثابت یگذار هیسرما صندوق :از

 یگذارهیخود را به سرما هیدرصد از سرما 95تا  75 نیها بدسته از صندوق نیدرآمد ثابت هستند. ا

 ماندهیباق یگذارهیها با توجه به سرماصندوق نی. ادهندیدر اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص م

. شودیم یاندک راتییدارند و معموال سودشان هم دچار تغ یسک کمیصندوق در بورس، ر ییدارا
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انک در ب یگذارنسبت به سپرده یشتریب تیها جذابصندوق نیدر ا یگذارهیعلت سرما نیبه هم

براساس اطالعات مرکز پردازش اطالعات مالی ایران شرکت مدیریت فناوری بورس تهران از  دارد.

صدم  25.66میانگین بازدهی آنها با درآمد ثابت،  یگذارهیسرما های  صندوقعملکرد صندوق ها، 

 جهیاند؛ در نتداشته یدرصد بازده 40 برتر نیز حدودصندوق  8درصد بوده که از این میان 

هزار  400به  کینزد یسود نیانگیمجموعه به صورت م نیدر ا یتومان ونیلیم کی یگذارهیسرما

ت درآمد ثاب یهاصندوق یبازده نیانگیمعادل م یبازده نیا دیتومان داشته است. جالب است بدان

 .بوده است 98در کل سال 

 هیسرما صندوق

 ؛مختلط یگذار

در اوراق  یگذارهیخود به سرما یهاییدارا یدرصد 60تا  40ها با اختصاص دسته از صندوق نیا

و  کنندیرا کنترل م یگذارهیسرما سکیدر بورس، ر ییدارا ماندهیباق یگذارهیبهادار و سرما

 یریپذ سکیبا درجه ر یافراد یبرا شنهادیپ نیها بهترصندوق نی. ادهندیم شیرا افزا یبازده

بوده صدم درصد  115.77حدودا  یبازده نیانگیمختلط م یهاصندوق نیدر ا .هستند متوسط

 ونیلیم کی نیانگیمجموعه به طور م نیدر ا یتومان ونیلیم کی یگذارهیبا سرما جهیاست که در نت

 .ماه نخست امسال سود داشته است 6دریکصد و پنجاه هزار تومان و 

 هیسرما صندوق

 ؛ در سهام یگذار

 یهاصندوق نیترحال پر بازده نیو در ع نیتر سکیسهام، پر ر یگذارهیسرما یهاصندوق

 هیخود را در بورس سرما یهادارایی از درصد 20 ها حداقلصندوق نیهستند. ا یگذارهیسرما

 بازار بورس دارد.  طیبه شرا یادیز یها وابستگآن یبازده جهیکه در نت کنندیم یگذار

درصد  5درصد بازدهی هفتگی و منفی  3 نیانگیدر سهام به طور م یگذار هیسرما یهاصندوق

طور ه بازده دهی داشته اند در شش ماه نخست بدرصد  16.25ماهیانه و میانگین سه ماهه 

 330صدم درصد بازدهی داشته اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  147.11میانگین 

مجموعه به  نیدر ا یگذارهیمعناست که سرما نیبه ا یبازده نیادرصد بازده دهی داشته اند. 

یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان  تومان، حدود ونیلیم کیهر  یبه ازا نیانگیطور م

ورس بازار ب تیبا توجه به وضعکسب کرده است. براساس عملکرد و بازدهی این صندوق ها،  دسو

به  یگذار هیسرما یهااتفاق افتاد، اکثر صندوقدر چهارماه ابتدایی امسال که  یو رشد خوب

و کاهش  تیریگذار به منظور مد هیکه سرما میریدر نظر بگ طورنی. اگر اانددهیرس ییباال یسودها

 نیانگیکرده باشد، م میتقس صندوقهر سه نوع  نیب یخود را به صورت مساو هیسرما سک،یر

 درصد بوده است.  106حدود  یگذار هیسرما صندوق نیدر ا یبازده

 ؛طال و سکه

 هیسرما نیشده و اشناخته  یگذار هیسرما یامن برا یکاال کیطال و سکه همواره به عنوان 

 (مستعملکارکرده )آبشده و  یانواع سکه گرفته تا طال دیمختلف از خر یهابه روش یگذار

 ینعی یطال و مشتقات آن توسط دو عامل اصل متیق رانیدر ا کهنیشود. با توجه به ایانجام م

به  دیفلز گرانبها با نیا راتیروند تغ یبررس یبرا شود،یم نییمت دالر تعیطال و ق یجهان متیق

 دو مرجع مراجعه کرد.  نیا

هر انس در حال داد و ستد بود اما با توجه  یدالر به ازا 1620در محدوده  99سال  یدر ابتدا طال

 یا براتقاض کا،یمتحده آمر االتیاروپا و ا هیکرونا در اتحاد یریمربوط به فراگ یبه اثرات اقتصاد

مربوط  که خود، یخیطال از سقف تار متیق رماه،یتا اواخر ت تای. نهاافتی شیفلز گرانبها افزا نیا
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و قیمتی طال وجود نوسانات با دالر اوج گرفت.  2075حدود بود عبور کرد و تا  2011به سپتامبر 

 تمیدر حال حاضر قکه ییتا جا نداشته است یافت چندان یداخل یطال متیدالر، ق متیرشد ق

از  اریع 18 یاساس هر گرم طال نیخود قرار دارد. بر ا یخیطال در محدوده سقف تار یداخل

 ر،یمقاد نیکرده است. با توجه به ا رشددرصد  113 بایماه تقرشهریور  انیتا پا 99سال  یابتدا

 یامسال، به سود یطال در ابتدا دیتومان به خر ونیلیم کیاختصاص هر  یگذاران به ازا هیسرما

 .اندافتهیدست  یتومانیک میلیون و یکصد و سیزده هزار 

 ؛ارز

ها اکثر کشور نیداد و ستد ب یو ارز مرجع برا یالملل نیب یارزها نیاز مهمتر یکیدالر به عنوان 

د پول خو لیدارند تا با تبد لیتما یادیو تورم موجود، افراد ز طی. با توجه به شراشودیشناخته م

 یسود خوب ندارندگان آ یارز برا نیا یداخل متیق شیمحافظت کنند. افزا شانییبه دالر، از دارا

به  ینگیاز ورود نقد یریدر جهت جلوگ یادیز یهامیدولت تصم 99به دنبال داشته است. در سال 

و  یبانک مرکز قیاز طر هامیتصم نیآن انجام داده است که اکثر ا متیثبات در ق جادیبازار و ا نیا

ارز را به  نیا متیدالر که نسبت ق یجهان شاخص .است یریگیها در حال پآن یپول یهااستیس

مهم قرار  اریبس یتیمحدوده حما کیدر حال حاضر در  دهدیمطرح جهان نشان م یارزها ریسا

وط مرب یخیشاخص به محدوده تار نیا دنیاحتماال شاهد رس شتریگرفته است. در صورت افت ب

 .باشدیم مدتانیم یروند نزول کیشروع  یموضوع به معنا نیکه ا میباش 2018به سال 

هزار تومان  16از محدود کوتاه مدت،  یروند صعود کیدر  99از ابتدای سال دالر  متیق

با کمی مجددا وارد شد، تومان  20.739محدوده شروع به رشد کرد که در پایان تیرماه به 

هزار  27و در حال حاضر در محدوده  کرد دایپ شیتومان افزا 23.750تا نوسان و کاهش 

 تیو تثباین کانال در صورت عبور از سقف تومان قرار گرفته است. به اعتقاد کارشناسان 

بنابراین افرادی که در  .به همراه خواهد داشترا  یآن، احتمال رشد تا اهداف بعد یباال

سود درصد  72شهریور ماه بیش از  انیتا پااند دالر کرده  دیاقدام به خر 99ابتدای سال 

 ونیلیم کی دیخر یبه ازاهفتصد و بیست هزار تومانی  سود یموضوع به معنا نیکرده اند. ا

 سال است. یدر ابتدادالر تومان 

 ؛تالیجیرز دا

ب و تاب پر ت اریبازارها دارد، بس گریکه نسبت به د یبرخالف سابقه کوتاه تالیجید یارزها بازار

 نیکو تیب یعنیعضو آن،  نیاول یسال از معرف 10بازار نوظهور که حداکثر  نیظاهر شده است. ا

 راجخباز کند. به لطف امکان است یمال یبازارها ریسا نیخود را ب یامروزه توانسته جا گذردیم

از  یکیشدن به  لیارزها به مرور در حال تبد نیا ،یمتیدر کنار نوسانات ق تالیجید یارزها

طرفداران  تالیجیروزها؛ بازار ارز د نیا .نقاط جهان هستند یمردم در اقص یگذار هیمقاصد سرما

ند صدها درصد رشد کن دیبا هامتیکرده است. طرفداران معتقدند که ق دایپ یاریبس نیو منتقد

 از آنچه شیحاال هم ب نیبازار هم نیدارند ا دهیخود برسند، اما مخالفان عق یمتیتا به اهداف ق

 ایر دند یو فعاالن اقتصاد لگرانیتحل کثرمثبت ا دیحال د نیارزش داشته، رشد کرده است. با ا

ار، باز نیا ادیز یعنوان نمونه و با توجه به پراکندگ به .بازار شده است نیا به موتور محرک لیتبد

 د،یکردیم هیرمز ارزها ته نیاز ا ی، سبد99سال  یگذار در ابتدا هیسرما کیاگر شما به عنوان 
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هر  یبه ازا یعنی. رسدیدرصد م  150حدود ماه به شهریور  انیتا پا یگذار هیسرما نیا یبازده

 داشته است. یک میلیون و پانصد هزار تومانی  سود یگذار هیتومان سرما ونیلیم کی

 ؛مسکن

 یگذار هیسرما نیا ینقدشوندگ د،یدار ازین یادیز هیاول هیدر مسکن به سرما یگذار هیسرما یبرا

 انیرانیا یهایگذار هیانواع سرما نیتراز مهم یکیوجود مسکن به عنوان  نیهم کم است؛ با ا

 عوامل ریو سا یشهر یهااستیس ،ییایجغراف یرهایبازار با توجه به متغ نی. اشودیشناخته م

 ریاخ یهانوسانات در سال نیمصالح، همواره در حال نوسان بوده است. ا متیمانند ق رگذاریتأث

 متیق تیوضع یبررس یهااز مالک یکیبا توجه به تورم موجود در کشور سرعت گرفته است. 

گزارش  راساسباست.  یمسکن در تهران، توسط بانک مرکز متیشده قمسکن، آمار ارائه 

 53مسکن در شهر تهران حدود  متیق 1399در شش ماهه نخست سال ماهیانه بانک مرکزی 

 هر مترمربعبه فرض این به این معنی است که اگر را تجربه کرده است.  متیق شیدرصد افزا

مسکن را یک میلیون خریده باشید االن با فروش آن به ازای هر مترمربع پانصد و سی هزار 

در مسکن نسبت به گذشته  یگذارهیسرماتومان سود کسب کرده اید. اما آنچه مسلم است 

 یگذارهیسرما یخواهد داشت و با توجه به حجم معامالت، نقدشوندگ ازین یشتریب هیاول هیسرما

 یذارگهیسرما یهانهیاز گز یکیها مسکن هنوز هم گفته نیچندان باال نخواهد بود. با تمام ا زین

  .رودیشمار م از افراد به یاریبس یبرا
 

بازار خاص محدود  کیخودشان را به  یهاییکه دارا شودیم شنهادیگذارها پ هیبه همه سرما معموالو کالم آخر اینکه 

 توانیبهتر م ،یگذار هیبه سرما دنیچرا که با تنوع بخشتمام تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید،  حبه اصطالنکنند؛ 

کننده  نییتع شود،یهر فرد انجام م یریپذ سکیر زانیکه بر اساس م هاییدارا میتقس نیکرد. ا تیریرا مد سکیر

 .دیریبه کمک بگکه از افراد با تجر میکنیم شنهادیپ جهیخواهد بود، در نت ودس زانیم

 99دوم سال  مهینتواند در به اعتقاد کارشناسان و با توجه به بازده دهی بازارها و میزان ریسک آنها؛ بورس همچنان می

ند با اتمام روند اصالحی وارد روو زمستان  زییبورس در فصل پاشود دار باشد و پیش بینی میراز بازدهی مناسبی برخو

ی محرکی برا دیجد یها هیعرضه اول یبرنامه دولت برا نیبازار و همچن نیوارد شده به ا ینگیو حجم نقد شود یصعود

با توجه به روزهای منفی بورس و گذاران جذاب باشد.  هیرماستواند برای میهمچنان و رونق آن خواهد بود و بازار 

اند و قصد وارد بازار شده یتازگکه به یکه افراداکید دارند  هیتوصاصالح شاخص در یک ماه گذشته کارشناسان 

قدامات ا یرا مبنا یو استراتژ لیکرده و تحل یدور یجانیه یرفتارهااز حتما در بازار سهام دارند،  میمستق یگذارهیسرما

در  میمستق یگذارهیبه سرما یعالقه کاف ایکه وقت  یافراد نیهمچن .دو فروش سهام قرار دهن دیخود درخصوص خر

های دارای وارد شوند و یا سرمایه خود را به سبدگردان یگذارهیسرما یهادر صندوقشود می هیا ندارند، توصبازار ر

رساند و با یرا به حداقل م یگذارهیسرما سکیسبدگردان ر قیدر بورس از طر یگذارهیسرمامجوز بسپارند. چرا که 

 ریابر طال و س یارزنده، اوراق با درآمد ثابت، اوراق مبتن یهاسبد متنوع از انواع اوراق بهادار اعم از سهام شرکت لیتشک

 کند.یم یگذارهیاقدام به سرما تیریمد نیهمراه با بهتر ،ییاوراق کاال

 


