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نگاهي به بازده انواع دارايي ها با تأكيد بر بازار سكه، 
طي دوره 90ـ1385

حسين توكليان*

1. مقدمه
هدف اقتصادي اوليه هر فرد و خانوار، حداكثرسازي مطلوبيت است كه 
از طريق افزايش مصرف صورت مي گيرد. خانوارها در پي حداكثرسازي 
مطلوبيت حاصل از مصرف در طول كل دوره زندگي خود هستند، از 
اين رو سعي مي كنند سطح مصرف خود را در طول زمان به اصطالح 
اقتصاددانان هموار سازند. اين هموارسازي مصرف از طريق پس انداز 

صورت مي گيرد.

در اين ميان نوع پس انداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار 
دارايي  سبد  در  خانوارها  كه  دارايي هايي  تركيب  كه  به گونه اي  است، 
خود نگه مي دارند نيز مي تواند بر سرمايه گذاري اقتصاد تأثير بگذارد. 
مالی،  بازارهای  بودن  كارا  و  فعال  صورت  در  معمواًل  اشخاص 
دارايی های خود را به صورت دارايی های مالی و در صورت وجود تورم 
پويا  اقتصاد  در يک  می كنند.  نگهداری  واقعی  دارايی های  به صورت 

* كارشناس ارشد پژوهشي،  گروه پولي و ارزي، پژوهشكده پولي و بانكي
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بازار سهام و  انتقال وجوه خانوارها از طريق بازارهای مالی )بانک ها، 
ساير مؤسسات مالی از قبيل صندوق هاي پس انداز و وام، شركت های 
و  اقتصادی  رشد  موجب  بنگاه ها  به  بازنشستگی(  صندوق های  بيمه، 
به ويژه  مالی  بازارهای  كه  كشورهايی  در  مي شود.  اشتغال  افزايش 
بازار سهام پيشرفته و فعال وجود ندارد يا نهادينه نشده است و ارزش 
پول نيز به دليل تورم مداوم، كاهش می يابد، مردم برای جلوگيری از 
زيان های ناشی از تورم، دارايی های خود را به صورت حقيقي )غير مولد( 

پس انداز می كنند.
اين مقاله نگاهي دارد بر آنچه در مورد انواع دارايي ها در اقتصاد 
ايران طي دوره 90ـ 1385 اتفاق افتاده است. دارايي هاي عمده اي كه 

اجتماعي نيز تأثيرگذار است. براي مثال در فرهنگ خانوار ايراني، طال 
هميشه به عنوان يک پشتوانه مالي خوب به شمار مي آمده است. دليل 
اين امر را مي توان به قابليت نقدشوندگي باالي طال و ارزش ذاتي آن 

خانوارهاي ايراني در سبد خود نگه مي دارند عبارت اند از انواع سكه و 
طال )كه در سال هاي اخير بيشتر به شكل انواع سكه بوده است(، انواع 
ارز )عمدتًا دالر آمريكا و يورو(، سهام و مسكن. در ادامه به بررسي روند 

بازده اين دارايي ها در سال هاي اخير مي پردازيم.

2. بازده انواع دارايي ها در اقتصاد ايران طي دوره 90ـ85

و  فرهنگي  عوامل  بازده،  بر  افزون  ايران  اقتصاد  دارايي هاي  بازار  در 

به  اينكه  دليل  به  نيز  دارايي، مسكن  اين  كنار  در  اما  دانست.  مرتبط 
عنوان سرپناه خانوار تلقي مي شود و همچنين دارايي است كه سهم 
بااليي در سبد دارايي خانوار دارد، از اهميت بااليي برخوردار است. انواع 
ارز، به  خصوص دالر و يورو، نيز به دليل حفظ نسبي ارزش در دوران 
تورم باالي اقتصاد، به عنوان دارايي هاي مهم تلقي مي شوند. اما سهام 
به دليل آشنا نبودن خانوارها با بورس، سهم كمتري در سبد دارايي هاي 
خانوارها دارد، كه اين خود باعث مي شود پس انداز خانوارها بيشتر جنبه 

نمودار 1ـ  شاخص قيمت انواع دارايي ها

تمامي قيمت ها به نحوي شاخص شده اند كه روز اول سال 85، روز پايه باشد و مقدار 100 به خود بگيرد. قيمت مسكن نيز به صورت فصلي است 

كه براي آن فصل اول سال 85 به عنوان فصل پايه در نظر گرفته شده است.

www.amar.org.ir ،و مركز آمار ايران www.mesghal.com ،منبع: وب سايت مثقال

بازار خصوصاً  مالی  بازارهای  كه  كشورهايی   در 
است نشده  نهادينه  فعال  و  پيشرفته   سهام 
كاهش مداوم  تورم  دليل  به  نيز  پول  ارزش   و 
 می يابد، مردم برای جلوگيری از زيان های ناشی
 از تورم، دارايی های خود را به صورت حقيقي )غير

مولد( پس انداز می كنند
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غيرمولد به خود بگيرد.
را طي دوره 1385  دارايي ها  انواع  قيمت  روند شاخص  نمودار 1 
نمودار  اين  در  قيمت ها  مي دهد.  نشان   1390 نخست  ماهه  تا شش 
در  دليل  به  باشند.  مقايسه  قابل  به گونه اي شاخص بندي شده اند كه 
دسترس نبودن اطالعات شاخص بورس اوراق بهادار در 3 ماهه نخست 
با  تيرماه 1385 گزارش شده اند.  از  نمودار  اين  سال 1385، داده هاي 
دارايي ها  انواع  قيمت  شاخص   1385 سال  در  نمودار،   اين  به  توجه 
طوري است كه به نظر مي رسد تفاوت آنچناني در انواع دارايي ها وجود 
كاماًل  روند  مسكن  قيمت  شاخص   1386 سال  در  اما  باشد.  نداشته 
صعودي به خود مي  گيرد. اين در حالي است كه شاخص قيمت سكه 
نيز از اواسط سال 1386 صعودي شده و اين روند تا پايان سال ادامه 
پيدا مي كند. با اين حال، سهام، دالر و يورو در سال 1386 روند باثباتي 
داشته اند. روند بسيار فزاينده شاخص قيمت مسكن در سال 1387 نيز 
تداوم مي يابد، به نحوي كه در اواسط سال 1387 بازار مسكن به شدت 
حبابي شده و در نهايت در نيمه دوم سال 1387 به تدريج حباب بازار 
مسكن تركيده و قيمت مسكن كم كم كاهش مي يابد. در كنار رونق 
بازار مسكن در ابتداي سال بازار سهام نيز كه روند صعودي داشت، با 
سقوط بازار مسكن روند نزولي به خود گرفته و اين روند نزولي تا پايان 

سال ادامه مي يابد، به نحوي كه در پايان سال 1387 به كمترين ميزان 
خود در پنج سال گذشته مي رسد. نابساماني هاي بازار مسكن و سهام 
با نابساماني نسبي بازار سكه و ارز نيز همراه مي شود و در سال 1387 
اين سه دارايي از افت و خيز نسبي برخوردار مي شوند. با شروع سال 88 
بازار سهام دوباره رونق پيدا مي كند و در كنار آن بازار سكه نيز از اين 
رونق بي نصيب نمي ماند. اما بازار مسكن كماكان به تنزل خود تا اواسط 
سال ادامه مي دهد تا اينكه در نيمه دوم سال اين بازار نيز، رونق نسبي 
مي گيرد. در بازار ارز نيز، يورو با رونق خوبي همراه مي شود، در حالي 
كه دالر كماكان از ثبات نسبي برخوردار است. اما رونق سال 1388 
يورو به سال 1389 راه پيدا نمي كند، به طوري كه در اواخر سه ماهه 
دالر  قيمت  زير شاخص  به  يورو حتي  قيمت  نخست 1389 شاخص 
تنزل مي يابد، ليكن در ادامه با افت و خيزهاي بسياري مواجه مي شود. 
در مقابل، دالر به نسبت ساير دارايي ها كماكان از ثبات نسبي برخوردار 
و  است  رونق همراه  با  و سهام  براي سكه  است. شروع سال 1389 
ماراتن افزايش قيمت اين دو دارايي در طول پنج سال اخير از اين تاريخ 
شروع مي شود. روند رشد شاخص قيمت سهام در سال 1389 از روند 
رشد قيمت سكه باالتر بوده و تا حدي است كه در اواخر سال 1389 به 
بيشترين ميزان خود مي رسد. بازار مسكن نيز در شروع سال 1389 با 

نمودار 2ـ بازده ساالنه انواع دارايي ها )درصد(

به دليل اينكه داده هاي شش ماهه نخست 1390 در دسترس است، نرخ بازده نيمه اول هر سال نسبت به نيمه اول سال قبل محاسبه شده است تا 
بازده ها قابل مقايسه با هم باشند. 

منبع: محاسبات نويسنده
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رونق خوبي همراه است و اين روند رو به رشد در ادامه با كمي افت و 
خيز تداوم مي يابد. با شروع سال 1390 روند رو به رشد بازار سهام كه 
شكل حبابي به خود گرفته بود، متوقف شده و تا سه ماهه اول 1390 
اما در سه ماهه  با افت و خيزهاي فراوان روندي نزولي پيدا مي كند 
دوم 90 مجدداً رونق مي يابد. با اين حال، دارايي كه در شش ماهه اول 
سال 1390 يكه تازي مي كند، سكه است كه روندي بسيار صعودي را 
تجربه كرده و به باالترين رقم در طول تاريخ پيدايش خود دست پيدا 
مي كند. اما سال 1390 براي يورو و دالر هم سال خوبي است و روند 

رو به رشدي را تجربه مي كنند.
انواع دارايي، اطالعات خوبي به ما  اينكه روند شاخص قيمت هاي  با 
مي دهد،  اما آنچه كه براي سرمايه گذار اهميت دارد بازده دارايي هاست. 
نمودار 2 بازده ساالنه انواع دارايي ها را نشان مي دهد. از آنجا كه بازده 
انواع سكه در سال هاي اخير، به خصوص در سه ماهه پاياني 1389 و 
شش ماهه نخست 1390، كاماًل با هم تفاوت داشته اند،  در اين نمودار 
جداگانه  به صورت  آزادي  بهار  تمام  و  نيم  ربع،  سكه  نوع  سه  بازده 
گزارش شده اند. در سال 1385، باالترين نرخ بازده مربوط به مسكن 
بوده كه در حدود 33/8 درصد بازدهي داشته و ربع سكه با 20 درصد، 
با 13/5 درصد در  با 16/4 درصد و سكه تمام بهار آزادي  نيم سكه 
بازده  رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند. يورو،  دالر و سهام در اين سال 

خوبي نداشته اند.

در سال 1386 نيز مسكن و انواع سكه بهترين بازدهي را داشته اند 
كه نسبت به سال 1385 به نحو قابل توجهي افزايش يافته است. يورو 
نيز از بازده خوبي برخوردار بوده است اما اين سال براي دالر سال بدي 
بوده و بازده منفي داشته است. سهام نيز رشد بسيار كمي داشته است. 
با اين حال رونق بسيار خوب بازار مسكن و سكه در سال 1386 به 
بازار  اين دو  با تركيدن حبابي كه در  و  پيدا نمي كند  راه  سال 1387 
به وجود آمده بود،  بازده اين دارايي ها به شدت كاهش مي يابد )از آنجا 
كه در نمودار 2 بازده دارايي ها شش ماهه اول هر سال نسبت به شش 
ماهه اول سال قبل محاسبه شده اند، بازده مسكن در سال 1387 مثبت 
به دست آمده، در حالي كه نگاه كوتاه مدت تر به اين بازار حاكي از وجود 
ساير  به  مسكن  و  سكه  بازار  در  ركود  است(.  منفي  بسيار  بازده هاي 
بازارهاي دارايي نيز رخنه مي كند، به طوري كه به غير از دالر، بازده 

بقيه دارايي ها منفي مي شود.

كليه قيمت ها به نحوي شاخص شده اند كه در روز اول سال 1389، مقدار 100 به خود بگيرد

نمودار 3ـ قيمت انواع سكه

سال چند  در  كه  بوده  دارايي  تنها  سكه   انواع 
 اخير با وجود ريسك باالتر، از بازده باالتري نيز
دارايي ها حالي كه ساير  در  است  بوده   برخوردار 
 يا از بازده پايين و ريسك كم برخوردار بوده اند
بازده پرنوسان  صورت  به  يا  ارز(  انواع   )مانند 

بااليي داشته اند )مانند سهام و مسكن(
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عدم اطمينان كوتاه مدت ايجاد شده در بازار مسكن باعث مي شود 
اين  بازار سهام شده و  كه در سال 1388 سرمايه هاي درشت تر وارد 
دارايي جاي مسكن را در بازده باال بگيرد. بازار سكه نيز در اين سال 
جان دوباره گرفته و از بازده خوبي برخوردار مي شود. با اين حال بازده 
ارز و مسكن كماكان پايين باقي مي ماند. اوج رقابت بازارهاي دارايي 
در سال 1389 اتفاق مي افتد كه در آن بازده سهام به رقم نجومي 85 
درصد مي رسد. بازده انواع سكه نيز به رقم بسيار خوبي مي رسد )54 
درصد براي ربع سكه،  45 درصد نيز براي نيم سكه و تمام سكه(. بازده 
بازار ارز و مسكن نيز نسبت به سال قبل خود رشد خوبي پيدا مي كند. 
يكه  تازي بازار سهام در سال 1390 ادامه نمي يابد و بازار سكه جاي آن 
را مي گيرد. با اين حال، اتفاقي كه در اين سال مي افتد اين است كه 
ربع سكه كه در سال هاي قبل عملكرد بهتري نسبت به دو نوع سكه 
ديگر داشته، از بازدهي كمتري برخوردار مي شود و تمام سكه جاي آن 
را مي گيرد. بازار ارز نيز در اين سال نسبت به سال قبل، از رشد زيادي 

برخوردار نمي شود،  اما بازده بازار مسكن كاهش مي يابد.
اگر انحراف معيار بازده شش دوره 90ـ 1385 دارايي ها را شاخصي 
انحراف  با  سهام  گفت  مي توان  كنيم،  تلقي  دارايي ها  اين  ريسک  از 
 24/8 با  سكه  تمام  و  بوده  دارايي  پرريسک ترين  درصد   39/6 معيار 
با  با 22/3 درصد، مسكن  بهار  نيم  با 24/4 درصد،  درصد، ربع سكه 

20/4 درصد، يورو با 10 درصد و دالر با 5/7 درصد انحراف معيار در 
رده هاي بعدي قرار مي گيرند. بنابراين همان گونه كه انتظار مي رفت، 
دارايي با بازده باالتر از ريسک باالتري نيز برخوردار است. آنچه كه 
از اطالعات نمودار 2 و ريسک دارايي ها بر مي آيد اين است كه انواع 
سكه تنها دارايي بوده كه در چند سال اخير با وجود ريسک باالتر، از 
يا  دارايي ها  ساير  حالي كه  در  است،  بوده  برخوردار  نيز  باالتري  بازده 
به  يا  ارز(  انواع  )مانند  بوده اند  برخوردار  كم  ريسک  و  پايين  بازده  از 
صورت پرنوسان بازده بااليي داشته اند )مانند سهام و مسكن(. در ادامه 
با تمركز بر شش ماهه اول 1390، بازار سكه را مورد بررسي دقيق تر 

قرار مي دهيم. 

3. بازار سكه در شش ماهه اول 1390

از جانب خانوارها تقاضا  در سال هاي اخير طال بيشتر به شكل سكه 
مي شود، زيرا خريد طال به شكل جواهر به دليل داشتن اجرت داراي 

نمودار 4ـ سكه تمام بهار به قيمت داخلي و جهاني در نيمه اول 1390

به دليل تفاوت تقويم ميالدي و شمسي، روزهاي شنبه و يكشنبه و روز جمعه از محاسبات حذف شده اند. 
منبع: محاسبات نويسنده  

حركت هم  با  كم و بيش  سكه  نوع  سه   قيمت 
تا و   89 سال  پاياني  روزهاي  از  اما   مي كنند. 
 اواخر مرداد ماه 90 قيمت ربع سكه شكاف قابل

توجهي از دو نوع ديگر سكه پيدا مي كند
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هزينه مبادله بااليي است كه در صورت خريد به منظور سرمايه گذاري، 
مقرون به صرفه نخواهد بود. آنچه كه در ابتدا به نظر مي رسد اين است 
كه قاعدتًا در بازار سكه، نوع سكه نبايد اهميتي داشته باشد،  چرا كه 
سكه هاي ربع، نيم و تمام بهار آزادي فقط از نظر وزن با هم تفاوت 
دارند. بنابراين انتظار بر اين است كه بازده انواع سكه و همچنين قيمت 
آنها با يكديگر حركت كنند. اما نمودار 2 نشان داد كه بازده ربع سكه 
از  باالتر بوده و  بازده دو نوع سكه ديگر كمي  از  آزادي معمواًل  بهار 
ماه  در شش  اما  است.  برخوردار  سرمايه گذاري  براي  بهتري  جذابيت 

گذشته اتفاقاتي افتاده كه با گذشته تفاوت هايي دارد. 
اين  در  نشان مي دهد.  را  نوع سكه  قيمت سه  نمودار 3 شاخص 
اما  مي كنند،  حركت  هم  با  بيش  كم  و   سكه  نوع  سه  قيمت  نمودار 
ربع  قيمت   ،1390 ماه  مرداد  اواخر  تا   1389 سال  پاياني  روزهاي  از 
اين  مي كند.  پيدا  سكه  ديگر  نوع  دو  از  توجهي  قابل  شكاف  سكه 
اين است كه  نكته  اولين  داد.  توضيح  دليل  به چند  را مي توان  اتفاق 
افزايش  شدت  به  طال  جهاني  قيمت   1389 سال  پاياني  روزهاي  از 
باالترين رقم خود در  تابستان 1390 به  اواخر  تا  يافت به طوري كه 
طول تاريخ يعني 1900 دالر براي هر اونس رسيد. همين امر باعث 
ديگر  طرف  از  شد.  سكه  انواع  و  طال  براي  داخلي  تقاضاي  افزايش 
بسته پولي 1390 كه باعث پايين آمدن نرخ سود سپرده هاي بانكي و 

اوراق مشاركت دولتي شده بود، باعث سرازير شدن وجوه به بازارهاي 
مالي و از همه مهم تر بازار سكه شد. در اين ميان، انتقال معامله اوراق 
از  بسياري  زيرا  نبود،  بي تأثير  امر  اين  در  نيز  فرابورس  به  مشاركت 
خانوارها با مكانيزم عملكرد فرابورس آشنايي ندارند و همين امر باعث 
باال رفتن هزينه مبادله اين اوراق شد. اما دليل سوم و دليل بااهميت تر، 
با افزايش  پرداخت يارانه ها به خانوارها بود كه به علت همزماني آن 
قيمت جهاني طال باعث هجوم سرمايه هاي خرد به بازار سكه شد. از 
طرفي محدوديت عرضه سكه در بانک )كه هر نفر فقط مي توانست 
5 قطعه سكه دريافت نمايد( و افزايش شديد قيمت تمام سكه و نيم 
سكه باعث شد تا قدرت خريد سرمايه هاي خرد محدود به خريد ربع 
با  يابد.  افزايش  به شدت  نوع سكه  اين  قيمت  بنابراين  و  سكه شده 
نوفه اي1 معامله گران  به  خرد  سرمايه  با  خانوارهاي  وضع،  اين   ادامه 
 تبديل شدند. بر اساس نظريه هاي اقتصاد مالي، معامله گران نوفه اي 
كه باعث آشفتگي بازار يک دارايي مي شوند، خود نيز باعث ايجاد تعادل 
در بازار مي شوند. در اين بازار نيز خانوارهايي كه با سرمايه هاي بسيار 
مدتي  از  پس  بودند،  آورده  حجوم  سكه  ربع  خريد  سمت  به  كوچک 
متوجه شدند كه ارزش حقيقي اين دارايي بسيار پايين تر از آن چيزي 
است كه فكر مي كردند و همين امر باعث تركيدن حباب ربع سكه شد. 
همان گونه كه در نمودار 3 مشخص است قيمت اين سكه به روند قبل 
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خود كه همراهي با قيمت دو نوع سكه ديگر است، بازگشت.
اما در روزهاي پاياني تابستان 1390، پديده ديگري اتفاق افتاده كه 
از اهميت بااليي برخوردار است. همان گونه كه در نمودار 3 مشخص 
با كاهش قيمت ربع سكه به روند اصلي خود،  قيمت  است، همزمان 
تمام سكه از روند اصلي خود فاصله گرفته و رشد پيدا مي كند به طوري 
كه گويي نقش ربع سكه و تمام سكه جابه جا مي شود. اين در حالي 
از  با كاهش شديد  تابستان 90  اواخر  از  قيمت جهاني طال  است كه 
1800 دالر در هر اونس به بازه 1600 تا 1650 دالر رسيده است. با در 
نظر گرفتن قيمت جهاني يک اونس طال كه با عيار 999/9 )24 عيار 
داخلي( است و قيمت بازاري دالر و همچنين اين نكته كه عيار سكه 
تمام بهار آزادي 900 )21/6 عيار داخلي( است و 50000 ريال هزينه 
ضرب و ماليات بر ارزش افزوده، رابطه تعيين قيمت جهاني يک سكه 

تمام بهار آزادي به شكل زير خواهد بود:

 

از اين رابطه قيمت جهاني تمام سكه بهار آزادي محاسبه  با استفاده 
و در نمودار 4 نشان داده شده است. بر اساس اين نمودار قيمت تمام 
بهار آزادي معمواًل با قيمت جهاني حركت مي كرده اما از شهريورماه 
به بعد تفاوت زيادي بين قيمت جهاني و قيمت داخلي  سكه تمام  بهار 

قيمت بازاري دالر × قيمت يک اونس به دالر
4/24927

50000 + )4 درصد ماليات بر ارزش افزوده +1(
قيمت يک سكه تمام بهار آزادي = 

+

 آزادي به وجود آمده است. با محاسبه اختالف اين دو قيمت )نمودار 5( 
مشاهده مي شود كه تفاوت قيمت داخلي و جهاني اين نوع سكه حتي 
تا رقم يک ميليون ريال هم رسيده است. اين موضوع را مي توان به 
دليل جذاب نبودن نرخ سود اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي، پايين 
بازار  كنترل  در  مركزي  بانک  و عملكرد  و مسكن  بازده سهام  بودن 
سكه دانست كه باعث شده است سرمايه هاي زيادي جذب اين دارايي 
در كنار  دارايي هاي مولد حركت كند.  به سمت  حقيقي شده و كمتر 
اين موضوع، انتظارات فعاالن اقتصادي نيز به صورت تقاضاي باالي 

دارايي با ارزش ذاتي، مانند سكه، خود را نشان داده است.
پي نوشت: 

1- Noise Traders    
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