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معرفی صندوقهای سرمایهگذاری در طال
صندوقهای سرمایهگذاری در طال از جمله صندوقهای کاالیی ه ستند که
در گواهی سپردهی طال ،اوراق مشتقه مبتنی بر طال و اوراق بهادار با درآمد
ثابت سرمایهگذاری میکنند.
صننندوقهای طال از اواخر تیرماه  1396در بازار سننرمایه ایرار راهاندازی
شنندند و در شننرایو کنونی پنج صننندوق طال در ایب بازار الاتیت میکنند.
واحدهای سنننرمایهگذاری ایب صنننندوقها در بورس کاالی ایرار پذیراته
شده و ملامله میشوند.
صندوقهای طالی بازار سرمایه ایرار شامل صندوقهای زیر هستند:
 -1صنننندوق طالی توتوس با نماد "طال" که از  96/4/20الاتیت خود را
آغاز کرده است.
 -2صننن ندوق طالی زرااشننننار با ن ماد "زر" که از  96/8/17پا به بازار
سرمایه ایرار گذاشته است.
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 -3صنننندوق طالی کیار با نماد "گوهر" که از  96/11/11کار خود را آغاز
کرده است.
 -4صننن ندوق طالی م ید با ن ماد "ع یار" که از  97/3/29قدم به بازار
سرمایه ایرار گذاشته است.
 -5صننندوق طالی سننرو نوویرا با نماد "نهال" که پذیرهنویسننی خود را در
 99/10/14آغاز کرده و در  99/10/20به پایار رسانده است.
ایب صننن ندوق ها در بورس کاالی ایرار با دام نه نوسننننار  %10م لام له
میشوند.
همچور دیگر صنننندوق های قابل ملامله در بازار سنننرمایه ایرار ،قیمت
ملامالتی آنها ملموالً با ارزش خاتص هر واحد سنننرمایهگذاریشنننار )(NAV
مت اوت اسننت .بنابرایب برای بررسننی عملمرد مدیرار سننرمایهگذاری ایب
صننندوقها باید به  NAVکه نشنناردهندهی ارزش خاتص دارایی هر واحد
سننرمایهگذاری اسننت ،توجه کرد .با توجه به اینمه سننرمایهگذاری در ایب
صنننندوقها با خرید و اروش واحدهای آنها در بازار (و نه صننندور و اب ال
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آن ها بر اسنننناس  )NAVان جام میشنننود ،بازدهی سنننرمایه گذاری در ایب
صندوقها بر اساس تغییرات قیمت بازاری مشخص میشود که میتواند با
تغییرات  NAVاا صله دا شته با شد .اتبته اا صله کمتر میار قیمت و NAV
بیانگر عملمرد بهینهی بازارگردانی در هر صنننندوق قابل ملامله خواهد
بود.
برای بررسی عملمرد صندوقهای طال در ایرار و مقایسه آر با روند قیمت
سمه در بازار طال ،شاخصی برای قیمت بازاری و شاخص دیگری برای NAV
ایب صندوقها توسو نگارنده و هممار وی محاسبه شده است .ایب شاخص
بیانگر میانگیب بازدهی صنننندوق های طالی الال اسننننت .برای مقایسننننه
دقیقتر شاخصی برای تغییرات قیمت سمه نیز محاسبه شده و در ابتدای
هر سال مقدار هر سه شاخص  1000در نظر گراته شده است.
شننناخص  NAVصنننندوقهای طال نشننناردهندهی متوسنننو عملمرد مدیرار
سرمایهگذاری آنها و شاخص قیمت ایب صندوقها بیانگر متو سو بازدهی
سرمایهگذارار آنها است.
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شاخص صندوقهای طال و شاخص قیمت سکه  96/4/20 -تا 96/12/28
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صندوقهای طال از  20تیر  1396کار خود را در ایرار آغاز کردند .در ایب
سننال قیمت بازاری واحدهای سننرمایهگذاری صننندوقهای طال و  NAVآنها
روندی نزدیک را پ شت سرگذا شتند .از  20تیر تا پایار سال  96شاخص
صندوقهای طال  %23و قیمت سمه  %34رشد کردند.
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شاخص NAVصندوق طال
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شاخص صندوقهای طال و شاخص سکه 1397 -
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در سال  97روند قیمت و  NAVصندوقهای طال ب سیار به یمدیگر نزدیک

بود .در ایب سننال قیمت سننمه  %188و شنناخص قیمت صننندوقهای طال

 132%رشد کردند .اختالف بازدهی سرمایهگذاری در سمه و صندوقهای

سرمایهگذاری (به طور متوسو) در ایب سال بیش از  %50بوده است.
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شاخص صندوقهای طال و شاخص سکه 1398 -
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در سننال  98قیمت بازاری صننندوقهای طال به ویژه در ماههای پایانی بیش از
 NAVآن ها بوده اسننننت .در ایب سننننال در دورهی نزوتی ،شنننناخص قی مت
صندوقهای طال کمتر و در دورهی صلودی بیشتر از شاخص قیمت سمه بوده
ا ست .در کل سال ،ر شد قیمت سمه طال  ،%29شاخص قیمت صندوقهای
طال  %38و شاخص  NAVآنها  %28بوده است.
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شاخص صندوقهای طال و شاخص سکه  -ابتدای سال تا 1399/10/22
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در سننننال  99قیمت و  NAVصنننندوق های طال ااصنننله ملناداری با یمدیگر
دا شتهاند .ایب اختالف با قیمت سمه طال نیز خودنمایی میکند .تا  22مهر که
اوج تاریخی قیمت سننمه بوده اسننت ،شنناخص قیمت صننندوقهای طال ،%127
شاخص  NAVآنها  %145و قیمت سمه طال  %167رشد کردند .پس از آر تا
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 22دی ماه  99قیمت سمه  %32و شاخص قیمت و شاخص  NAVصندوقهای
طال  %31کاهش یااتند .از ابتدای سال تا  22دی ماه  99قیمت سمه ،%82
شاخص قیمت صندوقهای طال  %57و شاخص  NAVآنها  %68رشد کردهاند.

تغییرات قیمت سمه ،شاخص قیمت و شاخص  NAVصندوقهای طال
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نمات مهم:
روند بازدهی صندوقهای طال و سمه طال به یمدیگر نزدیک
بودهاند.
بازدهی صننننندوقهای طال هر چند روندی مشننننابه بازدهی
سمه داشته ،اما مقدار آر ملموالً کمتر از بازدهی سمه طال
بوده است.
اختالف میار قیمت واحدهای سننرمایهگذاری صننندوقهای
طال و  NAVآنها در مواردی کامالً ملنادار هستند.
ملموالً در روندهای صلودی قیمت صندوقهای طال از NAV
آنها پیشی میگیرد و در روندهای نزوتی کمتر میشود .ایب
امر بیننانگر ت ن ثیر انتظننارات قیمتی بر قیمننت واحنندهننای
سرمایهگذاری آنها است.

