
 آشنایی با گواهی سپرده سکه طال و صندوق طال

 

 و زمینه پیدایش آناوراق گواهی سپرده طال 

 

زضِ گستزدُ ایي تؼذاد هیلیَى سىِ ثبًىی، ثبًه هزوشی وِ هی دیذ ثب ػ 4/5سهبى آغبس ٍاگذاری دٍر اٍل تؼذاد ثب ًشدیه ضذى ثِ 

ٍلی را طی خَاٌّذ وزد، یل ثزّن خَردى ػزضِ ٍ تمبضب لطؼب لیوت ّب در ثبسار دستخَش ایي ػزضِ لزار گزفتِ ٍ سیز ًشسىِ، ثِ دل

ّن ثِ هٌظَر خلَگیزی اس هتضزرًطذى خزیذاراى سىِ ّب ٍ ّن وٌتزل وزدى ثبسار آساد، سِ طزح را ثِ خزیذاراى سىِ پیطٌْبد وزد تب 

 .در ػَؼ سىِ ّبی خَد، یىی اس رٍش ّبی پیطٌْبدی را اًتخبة ًوبیٌذ

َد وِ خیلی هَرد رضبیت ثبًه هزوشی ًجَد اهب دٍ طزح دیگز ضبهل اس ایي سِ طزح یه طزح آى ّوبى ػزضِ سىِ در هَػذ همزر ث

درغذ ٍ فزٍش سىِ ّب ّوشهبى ثب تحَیل ثِ خَد ضؼت ثبًه ثب لیوت وبرضٌبسی رٍس ثبًه  24اخذ گَاّی سپزدُ ثبًىی ثب ًزخ سَد 

ًذ تب ثِ ّوبى رٍش سٌتی ػول وزدُ ٍ ثَد وِ در آى سهبى خیلی هَرد تَخِ خزیذاراى سىِ لزار ًگزفت ٍ ایي افزاد ثیطتز تزخیح داد

 .ثب هتحول ضذى ووی ضزر سىِ ّبی دریبفتی را در ثبسار ثِ فزٍش ثزسبًٌذ

دارًذگبى سىِ ّبی  ،ثب تبثیز گزفتي ثبسار ارس ٍ سىِ اس ػَاهل سیبسی ٍ التػبدی وِ هٌدز ثِ لزار گزفتي لیوت ّب در ضیت ًشٍلی ضذ

َدًذ طزح ّبی هطزح ضذُ اس سَی ثبًه هزوشی حذالل اگز سَدی ووتز اس سَد هتؼبرف پیص فزٍش وِ در ایي هذت هتَخِ ضذُ ث

ثِ سوت ایي طزح  ضبى  خِ، تَثبسار دارد اهب اس ریسه ووتزی ثزخَردار ثَدُ ٍ ثِ ػٌَاى یه هٌجغ هطوئي ّوزاُ در دستزس ّستٌذ

 ایي رًٍك ٍ وٌذ خلت خَد ثِ را سىِ گزاى هؼبهلِ اس ثخطی تَخِ تَاًست اهٌیت ٍ ضفبفیت ّذف ثب هؼبهالت ایي .ّب هؼطَف ضذ

 .دارد ثستگی سىِ ٍ طال ثبسار فؼبالى آضٌبیی ٍ سبسی فزٌّگ ثِ اس ایي پس هؼبهالت

 را دارد ثب ایي تفبٍت وِ هبله ثِ خبی فیشیىی سىِ طالست ٍ حىن ًمذی سىِ ای هطتول ثز دارایی گَاّی سپزدُ سىِ طال ثزگِ 

 .وٌذ ًگْذاری هی ای را وِ ثِ ًبم اٍ هٌتطز ضذُ است، غَرت فیشیىی ثزگِ ًگْذاری سىِ ثِ
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 م اوراق گواهی سپرده سکه طالسمکانی

 

یىی اس وبروزدّبی اغلی ایي اثشار هبلی فزاّن  .ضذ اًذاسی راُ وبال ثَرس در طال سپزدُ گَاّی ًبم ثِ شاریاث گذضتِ سبل اسفٌذ اس

 گزاًی وِ وِ ّز فزدی وِ در هٌشل خَد سىِ دارد یب غزافبى ٍ هؼبهلِ طَری وزدى اهٌیت در هؼبهالت ٍ ًگْذاری سىِ طال است ثِ

تَاًٌذ ثب تجذیل وزدى دارایی خَد ثِ اٍراق گَاّی، ثذٍى ّیچ دغذغِ ثِ هؼبهلِ یب ًگْذاری سىِ  وٌٌذ، هی ّز رٍس سىِ هؼبهلِ هی

ّب ثب هذارن ضٌبسبیی افزاد  ثپزداسًذ؛ چزاوِ گَاّی سپزدُ طال ثب ًبم است ٍ حتی در غَرت سزلت ایي گَاّی، اهىبى دریبفت سىِ

 .ای ثزای اهٌیت سىِ ٍخَد ًخَاّذ داضت ي تزتیت دغذغًِیش ٍخَد دارد ٍ ثِ ای

گزم هی تَاًٌذ پس اس اخذ وذ ثَرسی اس  ۶.133در ّشار ٍ ٍسى  ۰00ثب ػیبر  ۶6سىِ ثْبر آسادی طزح اهبهی ضزة سبل  ولیِ دارًذگبى

وبرگشاراى دارای هدَس فؼبلیت در ایي حَسُ، ثِ خشاًِ داری پزدیس ثبًه رفبُ )ثِ ػٌَاى اًجبر هَرد تبییذ ثَرس وبال( هزاخؼِ ٍ سىِ 

وبرضٌبسبى پس اس تبییذ سالهت ٍ ویفیت سىِ ّب ًسجت ثِ درج هطخػبت در سبهبًِ ِ ارایِ وٌٌذ. ّبی خَد را ثِ وبرضٌبسبى هزثَط

هزثَط الذام وزدُ ٍ در آخز گَاّی سپزدُ وبالیی اس سَی ضزوت سپزدُ گذاری هزوشی ٍ تسَیِ ٍخَُ ثزای دارًذُ سىِ ّبی هَرد 

لغبیت  ۶۳30هی تَاًذ ًسجت ثِ اًدبم هؼبهالت گَاّی سپزدُ ّبی خَد در ثَرس اس سبػت گَاّی  گبىدارًذ .تبییذ، غبدر هی ضَد

ریبل ٍ ّز ثبر  50ّز رٍس وبری ثِ غَرت حزاج پیَستِ الذام وٌٌذ. گفتٌی است ّشیٌِ ًگْذاری ّز لطؼِ سىِ در اًجبر تٌْب  12۳30

 .ریبل است 5000ّشیٌِ وبرضٌبسی 

 ۰الی  ۶۳30هؼبهالت گَاّی سپزدُ وبالیی سىِ طال طی رٍسّبی وبری ّفتِ اس ضٌجِ الی چْبرضٌجِ ثب دٍرُ پیص گطبیص اس سبػت 

ای وِ ثزای  اوٌَى سیستن هؼبهالتی ّن. هی ثبضذظْز  12۳30الی  ۰آغبس هی ضَد ٍ دٍرُ گطبیص ٍ هؼبهالت پیَستِ آى اس سبػت 

تحت ًوبد سىِ در سبیت  هؼبهالت آى وِ هالتی ثَرس تْزاى ٍ فزاثَرس استّوبى سیستن هؼب ضَد، گَاّی سپزدُ سىِ استفبدُ هی

ضَد ٍ لیوت  هی غجح اػالم 11یب  10ىِ اس سبػت ّبی س ؼوَال لیوت. هدر حبل اًدبم هی ثبضذ ضزوت هذیزیت فٌبٍری ثَرس تْزاى

 .ضَد ثبسارّبی خْبًی تؼییي هی ظْز ٍ ّوشهبى ثب آغبس رٍس در ثؼذاس 3خْبًی طال ًیش سبػت 

 

http://abcbourse.ir/


 

ثز ّویي اسبس  .ًحَُ دستزسی هبًغ اس تَسؼِ ایي هؼبهالت ضذُ است ّب اسخولِ سهبى اًدبم هؼبهالت ٍ ّوچٌیي ثزخی هحذٍدیت

 .یبثذ گذاراى افشایص هؼبهالت گَاّی سپزدُ سىِ ٍ در ػیي حبل سطح دستزسی سزهبیِ لزار است سبػت

ّبی ثَرس وبال، لزار است در ثلٌذ هذت اهىبى تسَیِ هؼبهالت آتی سىِ ثب گَاّی سپزدُ طال ّن ایدبد ضَد وِ ایي  ثزاسبس ثزًبهِ 

هَضَع هی تَاًذ هَخت رًٍك ثبسار آتی سىِ ًیش ضَد؛ اس طزفی اهىبى ارائِ گَاّی سپزدُ ثِ خبی ٍخِ تضویي اٍلیِ هؼبهالت آتی 

 .ٍخَد دارد وِ ثِ ًظز هی رسذ در آیٌذُ هحمك ضَد ّن

 اوراق گواهیمسایای 

بی طال ًشد ثبًه ٍ در ٍالغ ثب در اختیبر لزار دادى طال ًشد دٍلت ػالٍُ ثز تمَیت لذرت التػبدی دٍلت، ًزخ طال ّ ثب لزار دادى سىِ

دٍ ػبهل ّوَارُ ّوچٌیي اس آًدب وِ الحسٌِ است.  غَرت لزؼ ًیش وٌتزل خَاّذ ضذ. ثِ خػَظ وِ اٍراق گَاّی سپزدُ طال ثِ

 گَاّی تَسؼِ .ًَسبًبت داخلی لیوت طال را تحت وٌتزل لزار داد تَاى ایي رٍش هی، ثب گذارد تبثیز هیداخلی ٍ خبرخی ثز ًزخ طال 

 . وزد خلَگیزی ثخص ایي در تَرم رضذ اس تَاى هی اثشار ایي تَسؼِ ثب وٌذ هی ووه هلی پَل ارسش حفظ ثِ طال سپزدُ

ثتَاًٌذ ثب  اس آًدب وِ ریسه ًگْذاری سىِ طال سیبد است در ًتیدِ ثَرس وبالی ایزاى ضزایطی را ثزای هؼبهلِ گزاى فزاّن وزدُ تب

اهٌیت در هؼبهالت ٍ ًگْذاری سىِ طال هْوتزیي هشیت ایي اثشار  .تْیِ گَاّی سىِ طال اس اهٌیت السم در هؼبهالت ثزخَردار ضًَذ

تَاًذ ثب تجذیل  وٌٌذ، هی گزاًی وِ ّز رٍس سىِ هؼبهلِ هی وِ ّز فزدی وِ ًشد خَد سىِ دارد یب غزافبى ٍ هؼبهلِ طَری هبلی است، ثِ

ای ثزای اهٌیت سىِ ٍخَد  دى دارایی خَد ثِ اٍراق گَاّی، ثذٍى ّیچ دغذغِ ثِ هؼبهلِ یب ًگْذاری سىِ ثپزداسًذ، ثٌبثزایي دغذغِوز

 .ًخَاّذ داضت

گزاى آتی سىِ لزار  غَرت رٍساًِ هذ ًظز هؼبهلِ ای وِ ثِ ّبی ایي هؼبهالت ایي است وِ در ثلٌذ هذت لیوت پبیِ یىی دیگز اس هشیت

لزار گزفتي گَاّی سپزدُ سىِ طال ثِ ػٌَاى ٍثیمِ ثزای  .یزد، گَاّی سپزدُ سىِ خَاّذ ثَد وِ حىن لیوت ًمذی سىِ را داردگ هی
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اخذ تسْیالت اس سیستن ثبًىی، هؼبفیت هبلیبتی خزیذ ٍ فزٍش ایي اٍراق، اًتمبل ثخطی اس سفتِ ثبسی ّبی ثبسار سىِ اس هؼبهالت 

یص ثیٌی فؼبلیت لبثل تَخِ غٌذٍق ّبی وبالیی وِ در آیٌذُ راُ اًذاسی هی ضًَذ ثز رٍی ایي هؼبهالت، اس ًمذی ثِ گَاّی سپزدُ ٍ پ

 دیگز هشایبی راُ اًذاسی ایي هؼبهالت در ثَرس وبالی ایزاى ثِ ضوبر هی رٍد.

 اثشار ایي تَسؼِ ٍ ضَد ایدبد ًیش دیگز وبالّبی اس ثسیبری ثزای تَاًذ هی است، ضذُ ایدبد طال ثزای وِ وبالیی سپزدُ گَاّی طزح

 .است تجلیغبت ٍ سبسی فزٌّگ ًیبسهٌذ

 گواهی سپرده طال چشم انداز اوراق

 

ثبسار، وطف ًزخ  ضَد ٍ ثب افشایص ثبسیگزاى ٍ ػوك ایي یرفتِ رفتِ خبیگشیي سىِ فیشیى پیص ثیٌی هی ضَد اٍراق گَاّی سىِ

ثزاسبس ثزًبهِ ریشی غَرت گزفتِ در ثَرس وبالی ایزاى، گَاّی سپزدُ طال  .افتذی سىِ در ایي هؼبهالت اتفبق لؼلحظِ ای ٍ ٍا

اهب  حدن وًٌَی هؼبهالت سپزدُ سىِ ثزای ضزٍع خَة است تَاًذ در آیٌذُ خبیگشیي ٍخِ تضویٌی اٍلیِ هؼبهالت آتی سىِ ضَد.هی 

  .وبالیی، حدن تمبضب افشایص یبثذ اًتظبر هی رٍد ثب فزٌّگ سبسی ثیطتز ٍ آضٌبیی هؼبهلِ گزاى ثب ایي اثشار

تسَیِ هؼبهالت آتی سىِ ثب گَاّی سپزدُ طال ّن ایدبد ضَد وِ ایي  ّبی ثَرس وبال، لزار است در ثلٌذ هذت اهىبى ثزًبهِثزاسبس 

ثِ خبی ٍخِ تضویي اٍلیِ هؼبهالت آتی  تَاًذ هَخت رًٍك ثبسار آتی سىِ ًیش ضَد؛ اس طزفی اهىبى ارائِ گَاّی سپزدُ هَضَع هی

 .آیٌذُ هحمك ضَد رّن ٍخَد دارد وِ ثِ ًظز هی رسذ د

غَرت  ّبی خذیذی را ثزای تَسؼِ ایي هؼبهالت ثِ ثزًبهِ ضَد ثَرس وبال ّبیی وِ در هَرد تَسؼِ ایي هؼبهالت هی ثیٌی ثزاسبس پیص

 .دّذ هیتٌبست در سبػت هؼبهالت سطح دستزسی ثِ ایي ثبسار را افشایص  آًالیي وزدى هؼبهالت ٍ ایدبد است. آًالیي آغبس وزدُ

 ثب ضٌبسبًذى گَاّی سپزدُ ثِ فؼبالى ثبسار طال ٍ سىِ ٍ ّوچٌیي ثب راُ اًذاسی ثبسار آتی ارس، ثَرس وبالی ایزاى در آیٌذُ ای ًشدیه

 .ًمص لبثل تَخْی در راستبی ضفبفیت هؼبهالت ٍ لیوت طال ٍ ارس خَاّذ داضت
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 چیست؟ صندوق طال

 

 فؼبالى ثَرسیادُ ثَدًذ. چٌیي غٌذٍلی را پیطٌْبد د اًذاسی راُ ًیش ای ًیست ٍ همبهبت ثَرسی پیص اس ایي غٌذٍق طال ثحث تبسُ

رغن ایٌىِ ریسه غٌذٍق ّن ثب تَخِ ثِ   وٌذ، ثِ گذاراى ایدبد تَاًذ خذاثیت وبفی ثزای سزهبیِ هؼتمذًذ سبسٍوبر غٌذٍق طال هی

ٍخَُ سزهبیِ  در غٌذٍق سزهبیِ گذاری طال هذیز غٌذٍق ثب اًتطبر گَاّی ّبی سزهبیِ گذاری،.ثبالست ّبی ثبسار خْبًی طال ًَسبى

طال هی وٌٌذ، ثذیي تزتیت غبحجبى گَاّی ّب هبلىبى هطبع دارایی  گذاراى را خوغ آٍری وزدُ ٍ ثِ ٍوبلت اس طزف آًْب الذام ثِ خزیذ

 ّبی خَد طال ًبهِ تَاًٌذ هتٌبست ثب گَاّی درًْبیت غبحجبى گَاّی هی .زویجی اس پَل ًمذ ٍ طال استخَاٌّذ ثَد وِ ت ّبی غٌذٍق

 .یب لیوت رٍس طال را دریبفت وٌٌذ

ّوبًطَر وِ در ثحث خزیذ ٍ فزٍش فیشیىی طال  ثَدُ است.تؼْذ فیشیه طال  یىی اس هَاًغ تطىیل ایي غٌذٍق ّب تب ثِ اهزٍس ثحث

چٌیي ّبی طال ًیش  ّبی دیگز هحذٍدیت ّبیی ٍخَد دارد ٍ هجبحث اهٌیتی ًیش هطزح است، در هَرد غٌذٍق ًسجت ثِ ثزخی اس پزٍصُ

ّبی تبهیي سزهبیِ آهبدگی السم ثزای هسبیل ایوٌی ٍ  وٌذ ٍ هوىي است ضزوت ّبی هذیزیت دارایی ٍ یب ضزوت هَضَػی غذق هی

ّبی طال هَوَل ضذ ثِ ایٌىِ ایي غٌذٍق ّب ثتَاًٌذ  ٍقاًذاری غٌذ ثِ سجت ایي ػذم آهبدگی، راُ .اهٌیتی ایي اهَال را ًذاضتِ ثبضٌذ

 .ّوبًٌذ لزارداّبی آتی سىِ یب گَاّی سپزدُ طال در لبلت هحػَالت هبلی طال سزهبیِ گذاری وٌٌذ

حث راُ اًذاسی گَاّی سپزدُ طال در ثَرس وبال ایي هطىل هزتفغ ضذُ ٍ تب یه هبُ آیٌذُ ایي غٌذٍق ّب راُ اًذاسی ثّن اوٌَى ثب 

رٍد ثِ سٍدی ضبّذ تبسیس ًخستیي غٌذٍق  اًتظبر هی .ثپزداسًذفؼبلیت ثِ هی تَاًٌذ اس طزیك گَاّی ّبی سپزدُ طال  ٍ خَاٌّذ ضذ

ایٌىِ غٌذٍق اس پطتَاًِ وبالیی یؼٌی طال ثزخَردار است احتوبل  ثب تَخِ ثِ .طال در وطَر، در تأهیي سزهبیِ لَتَس پبرسیبى ثبضین

 وبال هذیز ایي غٌذٍق ثبضذ.  دارد ثَرس

 تفاوت صندوق طال با صندوق با درآمد ثابت

سزهبیِ گذاری هی وٌٌذ اس دٍ خْت  گذاراًی وِ در غٌذٍق طالدرآهذ ثبثت، سَد ثبثتی پزداخت هی وٌٌذ، اهب سزهبیِ  غٌذٍق ّبی ثب 

 ٍ دیگزی گذاراى هتضزر یب هٌتفغ هی ضًَذ ثبسار است وِ ًبضی اس ایي تغییزات سزهبیِ سَد هی ثزًذ. یىی تغییزات خَد لیوت طال در

 .ّبست  در هبّیت اّزهی ایي غٌذٍق
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 یبثذ ثب ِّح وزدى تَاًذ در سهبًی وِ لیوت طال وبّص هی است وِ هی الٌفسِ دارای اّزهی ّبی سزهبیِ گذاری طال فی غٌذٍق

(hedge) ِّّبیی وِ لیوت طال رًٍذ افشایطی دارد، ثب اّزهی وِ ایدبد هی وٌذ سَد  هَلؼیت غٌذٍق اس سیبى پیطگیزی وٌذ ٍ در ثز

 .گذاراى اختػبظ دّذ ثیطتزی ثِ سزهبیِ

ثْتز است ثخطی اس پزتفَی غٌذٍق  هی ضَد وِّبی طال دارًذ، پیطٌْبد  در غٌذٍقگذاراًی وِ لػذ سزهبیِ گذاری  ثِ سزهبیِ

ّبی هختلفی وِ ایي سزهبیِ گذاری در ثبسار ثِ  تب ثتَاًذ ثب هَلؼیت وٌٌذدر لزاردادّبی آتی سىِ سزهبیِ گذاری  خَد را گذاری  سزهبیِ

 .خَد هی گیزد ثزای سزهبیِ گذاراى سَد هبسادی ایدبد وٌذ

  طالمسایای صندوق 

سزلت(، وبّص ّشیٌِ هجبدالت، سَْلت ) حذف ریسه ًگْذاری طال هی تَاى ثِ یزی ایي غٌذٍق ّبطزاحی ٍ ثِ وبرگاس هشایبی  

ٍ ثْزُ گیزی اس افشایص  آًْبٍ یب ًگْذاری  اٍراقًَسبًبت لیوت طال اس طزیك خزیذ ٍ فزٍش ایي  در ًمل ٍ اًتمبل طال، ثْزُ گیزی اس

وٌذ ًمذیٌگی ثِ ثبسار  گذاری طال ووه هی غٌذٍق سزهبیِ.اضبرُ ًوَدثلٌذ هذت  در اٍراقى افشایص لیوت ایي لیوت طال ٍ هتؼبلت آ

 .ضَد ًذارد ثب ٍرٍد ثِ ثبسار سزهبیِ لبثل رغذ  ثبساری هبًٌذ طال وِ هبّیت ضفبفیتی ٍ ایي اهىبى را فزاّن هی وٌذ وِ سزهبیِ ثیبیذ

 مکانیسم صندوق طال در بازار سرمایه

 

در لجبل دریبفت  ثب اػالم هذیز غٌذٍق، سزهبیِ گذاراى ػاللِ هٌذ،طزح اثتذایی ثزای غٌذٍق طال ثب هىبًیسوی ثِ ایي ضزح ثَد. 

ذیز غٌذٍق ثِ . هسزهبیِ گذاری ًوَدُ ٍ ٍخَُ ًمذ ٍاریش هی وٌٌذ گَاّی سزهبیِ گذاری، هؼبدل ارسش آى گَاّی ّب در غٌذٍق طال

 .ًوبیذ  هی ضذُ را ثِ طال )ثب ًَع ٍ لیوت هطخع وِ اس لجل در اهیذًبهِ لیذ ضذُ( تجذیل آٍری راى، ٍخَُ خوغ گذا  ٍوبلت اس سزهبیِ

خَد در غٌذٍق ٍ ّز آًچِ اس هحل ایي ٍخَُ خزیذاری ضَد ٍ سبیز  دارًذگبى گَاّی ّبی سزهبیِ گذاری ثِ همذار سزهبیِ گذاری

هذیز غٌذٍق، طالّبی خزیذاری ضذُ را ًشد اهیي  .س اس وسز ثذّی ّب ثِ طَر هطبع هطبروت دارًذهطبلجبت غٌذٍق پ دارایی ّب ٍ

در ایي حبلت هسئَلیت ًگْذاری طال ثِ ػْذُ اهیي  .ّب( ثزدُ تب ثؼذ اس ارسیبثی ًشد اهیي ًگْذاری ضَد هؼتجز غٌذٍق )هبًٌذ ثبًه

   .اردُ ثِ هطخػبت طال خسبرت را پزداخت وٌذٍ ثبیذ ثبثت ّز گًَِ خذضِ ٍ خَاّذ ثَد

گذاری  غٌذٍق ضوص طالست ٍ ثزای هثبل ّز ٍاحذ سزهبیِ تَاى ثِ ایي هَضَع اضبرُ وزد وِ دارایی اس هىبًیسن ایي غٌذٍق هی

  .ضَد ثبضذ. ضوي ایٌىِ ارسش دارایی ثزاسبس لیوت خْبًی طال ٍ ارس تؼییي هی تَاًذ یه گزم طال هی
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ٍ ٍ ًظز ثِ راُ اًذاسی اٍراق گَاّی سپزدُ طال ثبیذ دیذ سبس ٍ وبر خذیذ  هَخَد درخػَظ تؼْذ فیشیه طال ثب تَخِ ثِ هطىالت

 ثِ چِ غَرت خَاّذ ثَد.خشییبت طزح 
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