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➢ مقدمه
انسان تنها گونه جانداری است که از جواهرات برای آراستن خود استفاده میکند .تالش برای نشان دادن قدرت و جذابیت در
دیگر گونههای جانوری نیز مشاهده میشود اما انسان فراتر از دیگر جانوران عمل میکند .استفاده انسان از جواهرات به ماقبل
تاریخ بازمیگردد .یافتههای باستانشناسی در غار بلومبوس واقع در آفریقای جنوبی گویای آن است که انسان از  ۷۵هزار سال
پیش از پوسته حلزون دریایی برای تزئین خود بهره میبرده است .در کنیا جواهراتی از پوست شترمرغ متعلق به  ۴۰هزارسال پیش
یافت شد .مردمان روسیه نیز در همان زمان از سنگ دستنبد و انگشتر تولید میکردند .انسان در مراحل بعدی از انواع استخوان
حیوانات ،دندانها ،میوهها و سنگها برای ساخت جواهرات استفاده کرد .با کشف آتش و فلزات انسان آموخت تا با فرم دادن به
انواع فلز از آنها برای خود جواهر تولید کند .اولین جواهرات کشف شده که به دست انسان از فلز مس تولید شده متعلق به هفت
هزارسال پیش است .مصریان باستان که بین سه تا پنج هزارسال پیش حکومت میکردند عالقه بسیاری به تجملگرایی داشتند.
استفاده از جواهرات در مص ر باستان نه تنها برای زیبایی بلکه برای مقاصد سیاسی و مذهبی بود .طال ،نقره ،کریستالهای رنگ
شده ،سنگهای یمتی و نیمه قیمتی ،از جمله وسایلی بود که در
ساخت جواهرات در مصر باستان مورد استفاده قرار میگرفت.
بسیاری از تمدنهای قدیمی چون فینیقی ،یونان باستان ،ایران
باستان ،بینالنحرین و رم باستان نه تنها تولید و مصرف کننده
جواهرات بودند بلکه اسناد تاریخی حاکی از آن است که جواهرات
میان این تمدنها جابجا و حتی تجارت میشده است .طال از
دیرباز در رابطه با سالمت انسان نقش با اهمیتی داشته است و
دانشمندان مختلف ایرانی نیز در مورد خواص درمانی طال بسیار
سخن گفته اند .طال فلزی است دارای طبیعت گرم و تر  ،به قلب
نیرو بخشیده و اگر با آن بر روی پوست داغ زنند ( در قدیم بین
بعضی اقوام رسم بوده است ) عفونتی را به دنبال ندارد.
طال تنها یک فلز گران قیمت و زرد رنگ نیست .در طول سالیان گذشته این ماده توسط پزشکان برای درمان روماتیسم
مَفصلی ،آسم و بیماری های مختلف دیگر استفاده شده است .اما استفاده ی درمانی از طال همواره به علت سَمی بودن این فلز
برای بدن با محدودیت همراه بوده و اخیرا ،داروهای کم خطرتر و با کارآیی بهتری جانشین آن شده اند .از طرفی دیگر برای خانوم
ها فوایدی زیادی دارد از جمله نابهنجاری های غددی و عصبی را از بین می برد و فشار عصبی را کاهش می دهد .به نوشته
روزنامه روسی وزگلیاد طال فشار خون را پایین می آورد ولی نقره عملکرد عکس دارد .طال نیز به رفع بیماری های قلبی بسیار
کمک می کند .شاید به همین خاطر است که در طب سوزنی در بعضی نقاط بدن از فلز طال و در بعضی دیگر نقره استفاده می
کردند.
➢ پیدایش و تاریخچه طال
انسان طال را از دوران باستان شناخته و به ارزش باالی آن پی بردند .هیروگلیف مصری از  ۲۶۰۰سال ،قبل از میالد این فلز
را توصیف کرده و در کتاب عهد عتیق بارها به طال اشاره شده است .زمان زیادی است که طال یکی از گرانقیمتترین فلزات به
حساب آمده و قیمت آن درتاریخ  ،معیار بسیاری از پولهای رایج میباشد.
طال بخاطر سکون شیمیایی نسبی که دارد ،بیشتر بصورت فلز محلی و ندرتا به شکل تکههای بزرگ یافت میشود ،اما معموال
بصورت ذرات بسیار ریزی در برخی مواد معدنی  ،رگههای کوارتز  ،سنگ لوح  ،صخره های دگردیسی و رسوبات آبرفتی که از این
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منابع سرچشمه گرفتهاند ،دیده میشود .طال بطور گسترده ای پراکنده شده و بیشترهمراه کوارتز یا پیریت است و در کانیهای
پتزیت  ،کاالوریت و سیلوانیت با تلوریم ترکیب شده است.
این عنصر با روشهای بهره برداری از رسوبات دارای طال از رسوبات جدا میشود .پاالیش این فلز اغلب بوسیله الکترولیز تحقق
مییابد .این فلز در آب دریا و بر حسب مکان نمونه برداری بین  ۰.۱تا  ۲میلیگرم در تن یافت میشوند .،برآورد شده ست که با
کل طالی پاالیش شده جهان میتوان یک مکعب یکپارچه هر ضلع  ۲۰متر ( ۶۰فوت) درست کرد.
طال عنصر فلزی است که کال به رنگ
زرد دیده میشود ،اما اگر بهدقـت جدا شود،
میتواند سیاه  ،قرمز سیر یا ارغوانی باشد.
شاید بتوان گفت این فلز  ،زیباترین عنصر
و چکشخوارترین و قابل انعطافترین فلز
شناخته شده است .در واقع یک اونس طال
را میتوان با چکش کاری به یک ورقه
 ۳۰۰فوت مربع تبدیل نمود .طال که فلزی
نرم میباشد ،برای استحکام بیشتر اغلب با
فلزات دیگر آلیاژ میشود.
طال مانند فلزات پر ارزش دیگر با سیستم توزین تروی سنجیده میشود و در صورت آلیاژ با سایر فلزات از اصطالح carat
برای مشخص کردن مقدار طالی موجود با عیار  ( ۲۴که طالی خالص است ) استفاده میشود ( .در ایران بیشتر از مثقالبرای
معامالت بازار طال استفاده میشود و برای آلیاژهای طال از میزان عیار استفاده میشود که عیار  ۲۴طالی خالص میباشد).
در طول تاریخ از طال برای پشتیبانی پول و در سیستمی تحت عنوان پایه طال استفاده میشد که در این سیستم  ،یک واحد از
پول رایج معادل مقدار معینی طال بود .مدت زیادی ارزش طال توسط آمریکا برای هر اونس تروی  ۲۰.۶۲دالر تعیین شد ،اما در
سال  ۱۹۳۴ارزش طال  ۳۵دالر برای هر اونس تروی تثبیت شد .گاهی اوقات ،مالکیت طال به خاطر نقشی که بعنوان پشتوانه پول
دارد ،محدود و یا ممنوع میشود .در آمریکا مالکیت خصوصی طال جز بصورت جواهر و سکه بین سالهای  ۱۹۳۳و  ۱۹۷۵ممنوع
شده بود .چون طال مدت زمان بسیار طوالنی ارزش خود را حفظ کرده است ،بعنوان یک سرمایهگذاری مشهود اغلب بهصورت
بخشی از یک سهام نگهداری میشود .استاندارد طال در قرن  ۱۹و  ۲۰تا وقوع جنگ جهانی در امر اصالح عدم موازنه تجاری و
رفع تورم سلطه یافت تا اینکه وقوع رکودی عظیم ،شرایط حاکم را تغییرداد .تحت حاکمیت سیستم مزبور پشتوانه پولهای کاغذی
ذخایر طال بودند و براساس آن اسکناسها و سکهها برحسب تقاضا مورد مبادله قرار میگرفتند .در ایاالتمتحده تنها دالر قابل
تبدیل بود ،تااینکه در سال  ۱۹۷۱جنگ ویتنام و استمرار کسری بودجه تغییری در این مکانیزم بهوجودآورد .از آن زمان به بعد
اسکناس اهمیت یافت و تحت تاثیر کاهش نقش طال بهعلت گرایش دولتها به پول ،فلز موردنظر ارزش اولیه خود را از دست داد.
بااینوجود در دوران ترقی و افول اقتصادی ،طال به علت ماهیت بادوام و فسادناپذیری خود باردیگر تبدیل به پناهگاه امنی شد.
پس از دوران تورم توام با رکود در سال  ،۱۹۷۰در سال  ۱۹۸۰قیمت طال به ۸۵۰دالر رسید .دراین رابطه انقالب اسالمی ایران و
حمله به افغانستان بیتاثیر نبودند .بااینوجود در سال  ۱۹۹۰همزمان با رشد اقتصادی و کاهشتورم،از قیمت آن کاستهشد و
سرمایهگذاری در دیگر بخشها سودآورتر بهنظرمیرسید .بانکهای مرکزی اروپا با پیروی از ایاالتمتحده و بخش ذخایر پولی
بینالمللی سهم مهمی از طالی خود را برای رسیدن به این مقصود اختصاص دادند .دالر آمریکا به حمایت از عملکردهای اقتصادی
و تایید موقعیت آمریکا به عنوان یک ابرقدرت تبدیل به استاندارد ذخیره جهانی شد ،بهطوریکه دیگر بانکهای مرکزی در مقیاسی
وسیع دالرها را جمعآوری کرده و دوباره آنها را در ایاالتمتحده سرمایهگذاری میکردند .درچنین شرایطی امکان حاکمیت "یورو"
نیز میرفت اما از آنجا که اروپا نتوانست وحدت سیاسی و قدرت اقتصادی الزم را به نمایش بگذارد تحقق خواسته مذکورمیسرنشد.
"ین" ژاپن نیز سرنوشتی مشابه با یورو داشت زیراایاالتمتحده با برخورداری از امتیازات ویژه حسابهای خود را با شرکاء با دالر
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تسویه میکرد .گرایش آمریکا به رشد سریع ،مصرف و رویارویی با کاهش فزایندهبودجه با جریاناتی که در دیگر مراکز حاکم بود
متفاوت بهنظر میرسید.در هرحال وابستگی متقابل به کشورهای اروپایی و آسیایی که حیات آنها بهتجارت و بازارهای سرمایه
آمریکا وابسته بود سبب تداوم این وضعیت شدهاست .در شرایطی که آمریکا قادر بود تا تحریمهای مالی خود را به اجرا گذارد ،دیگر
کشورها از چنین توان و قدرتی برخوردار نبودند و جرات ارزیابی مجدد پولخودرا نداشتند .تفاوت چشمگیر میان موقعی که بدهکار
و بستانکار به میزانهشداردهندهایرسیدهاست و عدم موازنه اقتصادی بیش از حدتصور واقعیت یافتهاست .در چنین اوضاعی ،کلسیستم
از نظر اقتصادی و مالی درخطراست .بیان تصاعدی ارقام بهدستآمده در قالب صدها تریلیون دالر ،سناریوی وحشتناکتری را پیش
رو ترسیم میکندکه گریز از آن به منزله رویارویی با تورم بسیار باالیی است .تعجبی ندارد که با توجه به سابقه تنشهای سیاسی
در سطح جهانی تحت تاثیر جنگ آمریکا با تروریسم ،کاربرد طال باردیگر رواج یافتهاست.
➢ در مورد رنگهای طال چه میدانید؟
با گفتن کلمه طال ،اصوال اولین چیزی که به ذهنمان میرسد ،طالی زرد براق است .طال بهعلت آنکه فلزی بسیار نرم و
چکشخـور است ،بـاید بـا فــلزات دیگـری آمیـختـــه شود تــا استحکام الزم را پیدا کند .به غیر از طالی  ۲۴عیار ،مـابقی،
آلیاژ طال نامیده میشوند .مس ،نقره ،نیکل و پاالدیوم بــرای استحکام بیشتر و فلز روی به ایـن خـاطر بـه طـال افــزوده میشود
تا اکسیژن هوا را جذب کــرده و از اکـسیـدشــدن مـس و نـقـره جـلوگیــری کنـــد .عـیار طال یا همان قـیـراط (،)KARAT
درجـه خـلوص طـــال را مشـخـص میکند .هـر قیـراط ۲۴/۱ ،درصـد کل طال در آلیاژ طال را تعیین میکـنـد .البته آن را با
 CARATکه وزن الماس و دیگر سنگهای قیمتی را مشخص میکند ،اشتباه نگیرید .یک CARATمعادل  ۲۰۰میلی گرم
است .اگر طال را با مس و نقره مخلوط کنیم (در صورتی که مقدار طالی آن بیشتر باشد) ،طالی زرد حاصل میشود اما اگر طال
را با نقره ،مس و روی (نقره این ترکیب بیشتر است) مخلوط کنیم ،طالی سبز به دست میآید و اگر طال و مس (مقدار مس بیشتر
از طال باشد) را ترکیب کنیم ،طالی قرمز (صورتی) نتیجه آن است .طالی سفید هم ترکیبی از طال ،نیکل ،پاالدیوم ،نقره و روی
است .طالی سفید طبیعی ،خاکستری روشن است؛ بـه هـمـین خاطر برای سفیدتر جلوه دادن آن ،از روکش رادیوم برای پوشش
آن استفاده میکنند .باتوجه به اینکه رادیــوم پــس از مدتی ساییده میشود ،باید مجددا طالی سفید را روکش کرد؛ ایـن مدت
 ۱۲تا  ۱۸ماه است .نقره یکی دیگر از انواع جواهرآالت مصرفی است که مثل طال بسیار نرم بوده و بهسرعت آسیب میبیند ،از این
رو آن را معموال با فلز مس ترکیب میکنند تا استحکام الزم را پیدا کند .درجـه خلوص نقره را با واحدهایی از هزار قسمت
میسنجند .نقره پس از مـدتی بهخـاطـر اکسـیـدهای گوگرد موجود در هوا یا عرق بدن ،دچار تیرگی میشود کـه بـاید آن را
مجددا پرداخت کرد .پالتین یا پالتینیوم ،فلزی سنگین و بسیار مقاوم است که مـعموال با پـاالدیـوم ،رادیـوم ،ایـریـدیوم ،مس،
روتیوم و تیتانیوم ترکیب میشود .درجه خلوص آن
مانند نقره ،بر پایه هزار قسمتی است .اگر بخواهیم
پالتین را با طالی سفید مقایسه کنیم ،باید بگوییم
پالتین سنگینتر از طالی سفید است .این فلز بهطور
طبیعی ،سفید بوده و درخشندگی و لومینانس بیشتری
از طـالی سفید دارد .همچنین از طال کمیابتر بوده
و در نتیجه گرانبهاتر است .در نهایت اینکه پالتین مقاومت بیشتری نسبت به کدرشدگی دارد.
➢ واحد اندازه گیری درجه خلوص فلزات
واحد اندازه گیری درجه خلوص فلزات کامل عیار است که بر مبنای آن میزان خلوص فلزات مختلف مانند طال و دیگر فلزات
گرانبها مشخص می شود .همچنین از این واحد برای مشخص کردن سایر مواد نیز استفاده می گردد .درجه خلوص فلز مانند طال
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و معموالً شامل  ۲۴واحد کامل می باشد .به عنوان مثال وقتی میگویند درجه
خلوص طال  ۲۴عیار می باشد یعنی میزان طالی خالص موجود چیزی در
حدود  ۹۹.۹درصد می باشد و وقتی می گویند درجه خلوص طالی  ۱۸عیار
است یعنی  ۷۵درصد از آن فلز طال بوده و  ۲۵درصد مابقی را فلزهای دیگر
تشکیل می دهند.
➢ تعیین درجه خلوص فلزات
درجه خلوص فلزات معدن طال در حالت کلی به دو روش قابل اندازه گیری و قابل مشخص شدن می باشد .در روش اول که
روش سنتی به حساب می آید برای مشخص شدن درجه خلوص طال ،آنها را بر روی سنگ محک و یا سنگ کوارتز می کشند.
سپس درجه خلوص طال را در مقایسه با نمونه های کلیدی از پیش تعیین شده می سنجند .عیار طالهایی که کمتر از  ۱۴عیار می
باشد توسط محلول اسید نیتریک که با غلظت های مختلف قابل ارائه است و همچنین عیار طال های باالتر از  ۱۴عیار توسط
محلول اسید نیتریک یا تیزاب سلطانی و نمک طعام سنجیده شده و میزان خورندگی نمونه مورد بحث قرار می گیرد در برابر این
اسیدها نمونه های از پیش تعیین شده و کلیدی دچار سنجش و چالش می گردد .روش دیگری نیز برای تعیین عیار طال وجود دارد
که آن روش اسپکتروفوتومتر نام دارد ،در این روش مقدار معینی از طالی مذکور را به صورت دقیق وزن کشی کرده و سپس آن
مقدار طال را در تیزاب سلطانی به صورت کامل حل می کنند ،سپس با توجه به استانداردهای مختلفی که وجود دارد و با کشیدن
منحنی الزم عیار نمونه طالی مورد بحث را به صورت کامال دقیق حساب می کنند.
➢ درجه خلوص فلزات در طال سازی بین المللی
طالی خالص که در طبیعت یافت می شود دارای نرمی بسیار زیادی است و به همین دلیل برای ساخت و ساز و بسیاری از
مصارف و موارد مختلف مناسب می باشد .از همین رو است که بیشتر طالهایی که در طال فروشی ها و جواهر فروشی مورد استفاده
و خرید و فروش قرار میگیرند طالی کامالً خالص می باشند .در کشورهای مختلف در سراسر دنیا یک یا چند عیار برای طال
سازی بین المللی شناخته شده می باشد .در کشورهای اروپایی از آنجایی که طالهایی که عیار پایینی دارند قیمت کمتری دارند
بسیار بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بازار خرید و فروش پر رونق تری دارد اما در کشورهای آسیای شرقی از آنجا که مردم به طال
به عنوان سرمایه نگاه می کنند بیشتر طالهای با عیار باال مورد توجه و خرید و داد و ستد مردم این سرزمین ها قرار می گیرد.
البته باید بگوییم که شرایط جغرافیایی و آب و هوایی و اقلیمی نیز در این موارد بی تاثیر نبوده و معموال در مناطقی از کره زمین
که آب و هوای شرجی و گرم و رطوبتی حاکم می باشد طالهایی که دارای عیار باالتری هستند بیشتر مورد توجه ساکنان این
منطقه قرار می گیرند .در کشور عزیزمان ایران معموال طال با عیار  ۱۸شناخته می شوند و البته طال هایی با عیار  ۲۰و  ۲۲هم به
رسمیت شناخته شده و مورد داد و ستد قرار میگیرد .البته طالهایی با عیار کمتر از  ۱۸نیز در ایران حضور دارند که بیشتر برای
بحث صادرات مورد استفاده قرار می گیرند ،ولی کی توان از آنها برای تزریق به بازار داخلی طال نیز استفاده نمود .معموال عیار به
کار رفته در سکه ها از انواع مختلف جواهرات بسیار باالتر بوده و در بعضی موارد نیز از طال کامال خالص برای سکه زنی استفاده
می گردد در کشور عزیزمان ایران انواع مختلف سکه بهار آزادی دارای عیار  ۹۰درصد یعنی چیزی در حدود عیار  ۲۱.۶می باشند.
➢ کاربردهای طال
از نظر سودمندی کاربردی طال فلزی نرم ،بسیار مقاوم در برابر عوامل محیطی و ضمنا غیر سمی است .این ویژگیها باعث
کاربرد گسترده آن در زندگی بشر از داروسازی تا دندانپزشکی شده است .انعطاف و نرمی طال باعث میشود بتوان آن را به
شکلهای گوناگون حتی ورقههای نازک تبدیل کرد و اشیا را با آن پوشاند .اکثر اسیدها و قلیاها برطال بیاثر است و فقط مخلوطی
قوی از اسیدها مانند اسید نیتریک و اسید هیدروکلریک میتواند طال را حل کند .آب و هوا و سرما و گرما و گذشت زمان نیز

5

گزارش جامع معرفی ،تحلیل و روشهای سرمایهگذاری در طال

برخاصیت و شکل و مقاومت طال بیتاثیر است به طوری که طال تقریبا غیرقابل تجزیه است .در این باره به تاثیرپذیری آهن از
باد و باران و خوردگی توجه داشته باشید .اما در بخش «سودمندی غیرکاربردی» طال توجه کنید که طال فلزی زیبا و درخشان
است و فلز دیگری در طبیعت به این درخشانی سراغ نداریم .لذا بشر از جنبه زیبایی شناسانه روحی خود به آن توجه کرده است.
اما ماجرا جنبه دیگری هم دارد و آن کمیابی شدید طال در طبیعت است که حرص بشر برای دستیابی به آن را بشدت افزایش داده
است.
اصوال طال در طبیعت به نسبت سایر فلزها کم ،پنهان ،معادن آن در مکانهای با دسترسی دشوار و ضمنا استخراج آن سخت و با
بهره اندک است .چنین است که زیبایی ،کمیابی و مقاومت و جان سختی در برابر گذشت زمان را کنار هم بگذارید تا بخش اول
علت ارزشمند بودن طال روشن شود.طالی خالص برای استفادههای عادی بسیار نرم هستند ،لذا برای استحکام آن  ،با نقره و مس
آلیاژ میسازند.در بسیاری از کشورها از طال و بسیاری از آلیاژهای آن در جواهرات و ضرب سکه و نیز بعنوان شاخصی برای
مبادالت پولی استفاده میشود(به این دلیل که این فلز تا حد زیادی در برابر حرارت  ،رطوبت و بیشتر عوامل فرساینده مقاوم است
بنابراین استفاده از آن در سکه و جواهرات بسیار مناسب است).
بهعلت هدایت الکتریکی خوب و مقاومت آن در برابر فرسایش و سایر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی این عنصر ،از اواخر قرن
بیستم طال بعنوان فلز صنعتی مهمی به حساب آمده است .طال عملکرد مهمی در رایانه  ،تجهیزات ارتباطی  ،موتور هواپیمای جت
و فضاپیماها و بسیاری محصوالت دیگر دارد.هدایت الکتریکی خوب طال و مقاومت آن در برابر اکسیداسیون موجب کاربرد وسیع
آن برای آبکاری سطح اتصال دهندههای الکتریکی شده است تا اتصالی خوب با مقاومت کم تضمین شود .اخیرا طالی کلوئیدی
( ذرات یک بیلیونیم طال ) که محلولی کامال رنگی میباشد ،برای مصارف بیولوژیکی و پزشکی در آزمایشگاههای زیادی مورد
بررسی قرار گرفته است .همچنین برای رنگ طالئی روی سرامیکها قبل از پختن در کوره استفاده میشود.از اسید
Chloroauricدر عکاسی برای پررنگ کردن تصویر نقرهای استفاده میشود.
➢ تاثیرطال بر اقتصاد جهان
سالهاست که فلز طال بر اقتصاد جهان حکمفرمایی میکند .نسلها میآیند و میروند ،جنگها و بالیای طبیعی سرزمینها را
ویران میکنند ،حکومتها تغییر میکنند ،اما هرچه میگذرد بر محبوبیت و ارزش این فلز زرد افزوده میشود .طال ،تنها دارایی
فیزیکی است که مرز جغرافیایی نمیشناسد ،مشمول گذر زمان نشده و هیچ گاه ارزش خود را از دست نمیدهد  .این موضوع که
طال در رقابت با سایر داراییها چگونه رفتار میکند ،چه تأثیری از شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی میپذیرد و متقابال چه اثری
بر آنها دارد و هم چنین اطالعات مربوط به روند گذشته متغیرها ،مهمترین اطالعاتی است که هر سرمایهگذار بازار طال به آن نیاز
دارد.
➢ عوامل موثر بر تقاضای جهانی طال

زیور آالت

به دلیل ماهیت استراتژیک طال ،قیمت آن در بازار جهانی تحت تاثیر نیروهای داخلی بازار
و نیروهای خارجی بازار ،عوامل اقتصادی و سیاسی تعیین میشود .درشکل روبرو
سرمایه
خریداران طال به ۴گروه تقسیم و نمایش داده شده است که در ادامه اثر هر یک از
گذاران
بخشها برتقاضای طال بررسی می شود.
اگر بخواهیم کشورهایی که بیشترین تقاضا برای طال را دارند معرفی کنیم به ترتیب
زیر میتوان بیان کرد:

بانک های
مرکزی

صنعت
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.۱چین
جمعیت باال و افزایش قشر با درآمد باال در دومین اقتصاد جهان موجب شده ،ساالنه طالیی که از معادن استخراج میشود
بیشتر شود.موسسه مککنزی اند کامپنی ،پیشبینی میکند که تا سال  ،۲۰۲۵چین سهمی  ۴۴درصدی از بازار لوکس جهانی
خواهد داشت که طال نیز بخش مهمی از آن خواهد بود.

.۲هند
خانوارهای هندی بیشترین میزان طال را در خانههای خود نگهداری میکنند که حدود  ۲۴هزار تن است .استفاده از طال به
عنوان هدیه در مراسم عروسی و ازدواج سنتی دیرینه است .ساالنه حدود  ۲۰میلیون ازدواج در هند صورت میگیرد.

.۳ایاالت متحده آمریکا
تب طال در کالیفرنیا با کشف این فلز زرد در سال  ۱۸۴۸آغاز شد که سیل جویندگان ثروت و ماجراجویان را به این سرزمین
سرازیر کرداز  ۱۷۰سال پیش تاکنون ،نه تن از هر  ۱۰تن طالیی که در جهان از معادن استخراج میشود ،مربوط به این ایالت در
آمریکا است.

.۴امارات متحده عربی
دوبی یکی از شناختهشدهترین مراکز طال و جواهر در جهان است .بازار طالی این شهر شامل  ۳۰۰فروشگاه است که جواهرات
از انواع مختلف را برای نمایش و فروش میگذارد.بر اساس گزارشها ،با خریداری حدود  ۳۴گرم ،امارات متحده عربی باالترین
میزان خرید سرانه طال در جهان را دارد.

.۵ایران
ایران پنجمین خریدار بزرگ طال و جواهرات بوده و تاکنون نیز نشانهای از کند شدن این روند دیده نشده است.
.۶ترکیه
در  ۱۹۹۵بازار فلزات گرانبها در بورس استانبول تاسیس شد .در سال  ،۲۰۱۷اردوغان از مردم این کشور خواست تا به جای
دالر ،داراییهای خود را به صورت طال ذخیره کنند .این اقدام مقامات و مردم ترکیه در پی اتخاذ سیاستهایی از سوی سران این
کشور برای تنوعبخشی به ذخایر و داراییهای ترکیه در سایه تشدید بحران سیاسی بین این کشور و غرب انجام شد.

.۷عربستان سعودی
بازار طالی عربستان عمدتا متشکل از کارخانههای طال و جواهرسازی ،معاملهگران و توزیعکنندگان بزرگ و کوچک طال است.
برخی از بانکهای بزرگ خصوصی این کشور نیز طال و محصوالت حاصل از طالی بانکی را به مشتریان خود ارائه میدهند.

.۸اندونزی
یکی از بزرگترین معادن طالی جهان گراسبرگ ( )Grasbergدر اندونزی واقع شده که حدود  ۱۸هزار کارگر معدنچی
در آن فعالیت میکنند .پیشبینی شده تا پایان سال  ۲۰۲۱تمام طالی این معدن استخراج میشود.

.۹روسیه
طی چند سال گذشته ،بانک مرکزی روسیه به یکی از بزرگترین خریداران طال در جهان تبدیل شده است .این اقدامات دولت
در جهت حمایت از ارز ملی این کشور است.
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.۱۰مصر
در مصر باستان ،زنان و مردان عالقه بسیار زیادی به استفاده از زیورآالت داشتند .طال و جواهر نشاندهنده ثروت و موقعیت
فرد در جامعه بوده و غالبا به منظور حفاظت خود از شر ،از طال استفاده میکردند .امروز هم از عالقه مصریها به این فلز درخشان
کم نشده است.
➢ ذخایر طال
میزان تولید جهانی طال در سال  ۲۰۱۹به بیش از  ۳۳۰۰تن میرسد .معدن مورونتااودر ازبکستان بزرگترین معدن طالی
جهان از نظر تولید در سال  ۲۰۱۹بود .پنج معدن از هر ده معدن بزرگ طال متعلق به شرکت بریک ) )Barrickاست .در این
مقاله مروری میکنیم بر  ۱۰معدن بزرگ طال در جهان که توسط وبسایت  mines and metalsبر اساس آمار تولید سال
 ۲۰۱۹تهیهشده است .این لیست نسبت به نسخه  ۲۰۱۸تغییر محسوسی داشته است .معدن (گراسبرگ)  Grasbergدر اندونزی
که مقام اول را بهعنوان بزرگترین معدن در حال استخراج طال در جهان در سال  ۲۰۱۸به دست آورد ،در آستانه خروج از لیست
 ۱۰معدن برتر است .مجتمع معدنی (گراسبرگ) در حال انتقال به عملیات زیرزمینی برای بازگشت به تولید کامل است که برای
سال  ۲۰۲۲پیشبینی شده است .در عکس زیر آخرین بررسی صورت گرفته از معادن طال (شهریور  )۱۳۹۹قابل مشاهده میباشد.

در سال  ۲۰۱۹تخمین زده میشود مجتمع معدنی مورونتااو واقع در ازبکستان و متشکل از معادن روباز بیش از  ۲میلیون
اونس طال تولید کرده باشد .این معدن بیش از  ۳ /۳کیلومتر طول ۲ /۵ ،کیلومتر عرض و عمق نزدیک به  ۶۰۰متر دارد که توسط
شرکت دولتی ناوویی اداره میشود .با توجه به منابع خیرهکننده ،منابعی که ظرفیت آنها بیش از  ۱۵۰میلیون اونس تخمین زده
شده است ،احتماال مورونتااو رتبه خود را بهعنوان بزرگترین معدن طالی جهان کسب خواهد کرد.
معدن اولیمپیادا دریکی از پربارترین مناطق استخراج طال در روسیه واقعشده است .این معدن در سال  ۱۹۹۶تولید خود را آغاز
کرد و در حال حاضر بیش از نیمی از کل تولید طالی شرکتهای مستقر در مسکو را تشکیل میدهد .سنگ معدن استخراج شده
در سه کارخانه با ظرفیت  ۱۳میلیون تن سنگ معدن ساالنه فرآوری میشود( .اولیمپیادا) در سال  ،۲۰۱۹به میزان  ۱ /۳۸۹میلیون
اونس طال تولید کرد که نسبت به سال قبل  ۵درصد افزایش داشته است.
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➢ نرخ رشد اقتصادی و اثر آن بر طال
در مورد بخش و عامل (صنعت) باید گفت که نرخ «رشد اقتصادی» و اثر آن بر صنعت ،موجب نوسان قیمت طال میشود به
طوریکه رشد اقتصادی پایین موجب کاهش مصرف میشود و بالعکس .اما در مورد سرمایهگذاران ،هرگاه سرمایهگذاران از وضعیت
اقتصاد کشوری احساس خطر کنند به سمت فلز زرد روی آورده و سعی میکنند ،از این طریق سرمایه خود را از ریسکهای
اقتصادی کشورها مصون نگه دارند .این روند در سال  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸و شروع رکود جهانی افزایش یافت و با بهبود اقتصادهای
بزرگ دنیا مانند آمریکا ،این میل روند نزولی به خود گرفت.
➢ مثلث طال ،دالر و نفت
امروزه وابستگی شدید سه بازار طال ،ارز ،نفت بر هیچ کسی پوشیده
نیست.این ارتباط همواره به صورت مستقیم و نشان دهنده بسیاری از جهت
گیری های اقتصادی است.

طال

بازار نفت یکی از اصلی ترین بازار های جهانی است که معموال در رابطه
با دیگر بازار ها پیشرو است.به عبارت دیگر تغییرات نفت موجب تحول در دیگر
بازارها از جمله ارز وطال می شود.
همان طورکه اشاره شد یکی از کاالهای بسیار مهم در عرصه مبادالت
جهانی که نفت تاثیر زیادی بر آن دارد طال است.

دالر

نفت

باال رفتن قیمت نفت موجب افزایش تورم جهانی می شود و دراین سرمایه
گذاران عالقه مند هستند تا سرمایه خود ار به چیزی تبدیل کنند تا بیشترین مقاومت را در برابر افزایش تورم داشته باشد ،طال یکی
از بهترین انتخاب های آنان است و به همین دلیل تقاضا برای طال باال رفته و موجب نگرانی آن می شود .همبستگی مستقیم نفت
وطال همواره باعث شده است در کوتاه ترین زمان ممکن ،بحران بازار نفت به بازار طال وارز نیز کشیده شود ،در واقع طال و نفت
عوامل تاثیرگذار مشترک یکسانی دارندکه موجب می شود قیمت این دو کاالی حیاتی هم جهت باشد.تاثیر گذاری قیمت نفت بر
طال موجب می شود تا نفت به صورت غیر مستقیم بر بسیاری از کاالها ،سهام شرکتها و ارزهای رایج کشورهای مختلف نیز تاثیر
بگذارد.
تغییرات قیمت طال نیز تاثیر زیادی بر بازارهای مالی جهان دارد .در بازار ارز عمده ارزهایی که رابطه تنگاتنگی با طال دارند
عبارت اند از دالر ،فرانک سوئیس و دالر استرالیا ،می توان گفت طال در رابطه با بازار ارز نقش پیشرو و گاه نقش پیرو را بازی می
کند.به عنوان مثال در رابطه طال با دالر ،دالر نقش پیشرو را بازی می کند و تغییرات طال متاثر از تغییرات دالر است ،عکس آن
هم نیز صادق و در بعضی از موارد هم دیده شده است(طال دالر را مطیع خود کرده است) ،اما آنچه معمول است این است که دالر
جهت طال را مشخص می کند.علت این مساله این است که طال در بازار های جهانی به دالر ارزش گذاری می شودوبا باال رفتن
ارزش دالر قیمت طال برای کسانی که با دیگر ارزها قصد خرید دارند گران می شود و در نتیجه از تقاضای آن کاسته شده که
کاهش قیمت را به دنبال دارد.
➢ روش معامالتی طال
وقتی شما یک دارایی مثل اتومبیل خود را بیمه می کنید و ریسک آتشسوزی آن را با پرداخت حق بیمه به دیگری (شرکت
بیمه) منتقل می کنید در حالیکه احتمال وقوع آن برایتان اهمیت ندارد؛ بهکارگیری اختیار معامله برای پوشش ریسک نوسانات
قیمت طال در سبد دارایی های شما در اصل همین اطمینان خاطر بیمه را برای شما فراهم می کند.
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یک قرارداد یا برگ اختیار معامله طال به دارنده یا صاحب آن این «حق» اما نه «تعهد» را برای خرید یا فروش میزان معینی
طال به قیمت مشخص (که به آن قیمت توافقی می گویند) در تاریخ انقضا می دهد.
➢ قرارداد اختیار معامله طال چگونه عمل می کند؟
اختیار معامله ها یک ابزار مشتقه ( )derivativeهستند؛ یعنی قیمت آنها از قیمت قراردادهای اوراق بهادار دیگر یا داراییها
و کاالهایی چون طال ،ارز و  ...مشتق می شود .در موضوع بحث ما ،قیمت یک قرارداد اختیار معامله طال از قیمت طال مشتق
میشود .برای مثال فرض کنید شما یک قرارداد اختیار خرید
( )call optionبرای  ۱۰۰اونس طال به قیمت توافقی
) ۱۰۰ (strikeدالر و با تاریخ انقضای شانزدهم آوریل می
خرید .این اختیار معامله به شما این «حق» را می دهد که ۱۰۰
اونس طال را به قیمت  ۱۰۰۰دالر تا شانزدهم آوریل خریداری
کنید (البته قرارداد ،فقط وقتی ارزشمند است که طال باالتر از
 ۱۰۰۰دالر در هر اونس در آن نقطه از زمان معامله شود) .امروزه
اختیار معاملههای طال در حجم های باال در بورس کاالیی
نیویورک ( )NYMEXو یا بورس کاالیی توکیو
( )TOCOMمعامله می شوند.
هر اختیار معامله یک قرارداد بین فروشنده و خریدار است .فروشنده ( )writerمتعهد می شود که طال را از خریدار آن قرارداد
به قیمت مشخص و در یک تاریخ معین بخرد یا بفروشد( .بسته به نوع اختیار معامله فروش ( )put optionیا خرید ( call
 )optionدر این فاصله زمانی یا عمر قرارداد اختیار معامله ،خریدار یک قرارداد اختیار معامله ،این حق را دارد (نه تعهد) که آن
معامله را تا تاریخ معینشده انجام دهد .وقتی یک اختیار معامله منقضی می شود ،اگر به اجرا درآوردن آن با منافع خریدار مغایر
باشد ،او هیچ تعهدی در این راستا ندارد .خریدار مزبور قرارداد اختیار معامله را بدین دلیل خریده بود که معامله را در آینده معینی را
انجام دهد.
فرض کنید ،طال به قیمت هر اونس  ۱۰۰۰دالر معامله می شود و یک سرمایه گذار به خرید یک اختیار خرید برای طال به
قیمت  ۲دالر برای هر قرارداد اقدام کند .از آنجاکه هر قرارداد اختیار معامله  ۱۰۰اونس طال است (اندازه قرارداد) هزینه تحمیلی و
واقعی این اختیار معامله  ۲۰۰دالر می شود ( ۲=۲۰۰دالر ×.)۱۰۰
سناریو های مختلف این قرارداد به صورت زیر می باشد:
 .۱وقتی آن اختیار خرید طال منقضی می شود و طال به قیمت  ۱۰۵۰دالر معامله می شود.
قرارداد اختیار خرید به خریدار آن این حق را می دهد که طال را به قیمت هر اونس  ۱۰۰۰دالر خریداری کند .در این سناریو،
خریدار آن قرارداد می توانست آن را برای خرید طال به قیمت هر اونس  ۱۰۰۰دالر به کار برده و بالفاصله طالها را در بازار «باز»
به قیمت هر اونس  ۱۰۵۰دالر بفروشد .به این اختیار معامله در این حالت به زبان سازوکار بورس های کاالیی می گویند ( in-
 .)the- moneyازآنجاکه اختیار خرید مزبور در تاریخ انقضا به  ۵۰دالرفروش رفته است و چون هر قرارداد شامل  ۱۰۰اونس
است ،قیمت کل فروش آن قراردادها (توجه کنید قراردادها معامله می شوند)  ۵۰۰۰دالر می شود.سرمایه گذار مزبور برای خرید
قرارداد  ۲۰۰دالر پرداخته بود ،لذا سود خالص خریدار آن قرارداد از آن معامله  ۴۸۰۰دالر شده است.
 .۲وقتی آن قرارداد اختیار خرید طال منقضی می شود و طال به قیمت  ۱۰۰۱دالر معامله می شود.
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با به کار گیری تحلیلی شبیه آنچه در باال گفته شد ،حاال اختیار خرید مزبور یک دالر ارزش دارد (در کل  ۱۰۰دالر) از آنجاکه
سرمایه گذار برای خرید آن  ۲۰۰دالر پرداخته بود ،معامله او با زیان خالصی معادل یک دالر (در جمع  ۱۰۰دالر) همراه شده است.
به زبان بورس کاالیی این قرارداد اختیار معامله در حالت ( )at- the- moneyاست ،چراکه معامله مزبور قسمتی از سرمایه را
بر باد داده است.
 .۳وقتی آن قرارداد اختیار خرید طال منقضی می شود و طال به قیمت  ۱۰۰۰دالر یا کمتر از آن معامله می شود.
اگر در تاریخ انقضای آن قرارداد طال به قیمت  ۱۰۰۰دالر یا کمتر معامله شود ،می گویند آن قرارداد در وضعیت
( )out- of- the- moneyاست؛ یعنی ارزش خود را ازدستداده است؛ بنابراین خریدار آن  ۱۰۰درصد پول خود را از دست
می دهد( .در این مثال ۲۰۰ ،دالری که آن سرمایه گذار بابت آن قرارداد پرداخته بود).
➢ پیش بینی از آینده بازار طال
می توان گفت پیش بینی قیمت طال هم یک علم است و هم یک
هنر .به عنوان مثال  ،تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای طال علمی و
کامالً عینی است در حالی که جنبه های تجزیه و تحلیل تکنیکال و
ذهنی بازار فعلی طال با اتکا به مهارت ها و دیدگاه تحلیل گر می تواند
بیشتر یک هنر باشد.به طور کلی  ،وقتی تمرکز پیش بینی طال بلند
مدت باشد  ،تحلیل اصول  ،یعنی تجزیه و تحلیل علمی ،خود را نشان
می دهد .برای پیش بینی کوتاه مدت قیمت طال  ،قیمت طال در هفته
های آینده و شاید چند ماه آینده  ،تجزیه و تحلیل تکنیکال قیمت های
گذشته و فعلی طال  ،روند بازار و همچنین احساسات و جو روانی فعلی
بازار می تواند پیش بینی کننده های عملیاتی تری باشد .در اینجا ،
اصول هنوز هم م ی توانند نقش داشته باشند اما به طور کلی بیشتر به عنوان جزئیات پس زمینه عمل می کنند .هنگام پیش بینی
قیمت طال برای بلند مدت آنچه ممکن است اتفاق بیفتد  ،موارد زیادی را شامل می شود از جمله روندهای اقتصادی  ،تأثیر
سیاست های پولی فعلی و مورد انتظار(تسهیل سیاست های پولی) ،درآمدزایی از بدهی و تأثیر کل بر ارزیابی ارز در آینده.
قیمت طال اغلب با بازارهای سهام ارتباط منفی دارد .با پایین آمدن بازارها  ،قیمت طال معموالً باال می رود .به هر حال ،این
همیشه درست نیست .بعضی اوقات قیمت طال و سهام هر دو همزمان باال و پایین می شود .عوامل اساسی نقش مهمی دارند و
باید به دقت تجزیه و تحلیل شوند .با این وجود از نظر تاریخی  ،قیمت طال با نوسانات سهام و اوراق قرضه گره خورده است .این
یکی از دالیل اصلی این است که باید یک شخص در سرمایه گذاری خود در طال مد نظر داشته باشد تا از ارزش بلند مدت سرمایه
گذاری های خود محافظت کند .همان طور که گفته شد طال به طور سنتی به دالر آمریکا مربوط می شود و قیمت طال با قدرت
دالر آمریکا رابطه منفی دارد .هرچه دالر آمریکا ضعیف باشد  ،خرید طال ارزان تر است .بنابراین اگر عوامل اقتصادی تقویت دالر
آمریکا را پیش بینی کنند  ،این امر باعث کاهش قیمت طال می شود و بالعکس .طبق آمار (از سال  ، )۱۹۷۳همبستگی بلندمدت
بین شاخص دالر آمریکا و قیمت طال  -۰.۶است  ،بنابراین این پیوند کامال قوی است.
از سوی دیگر سطح نرخ بهره ایاالت متحده عامل مهمی در قیمت های آینده طال است .هنگام سرمایه گذاری در طال ،
سرمایه گذار با هزینه فرصت طال روبرو می شود(یک دارایی بدون بهره) ،هرچه نرخ سود ایاالت متحده برای نگه داشتن دالر
آمریکا یا سرمایه گذاری در خزانه داری بیشتر باشد  ،هزینه فرصت نگهداری طال نیز باالتر خواهد بود .بنابراین بیشتر احتمال دارد
که افزایش قیمت طال با کاهش نرخ بهره معیار آمریکا پیش بینی شود .اما با توجه به آنچه بیان شد به نظر می رسد باتوجه به
عالقه بسیار باالی سرمایه گذاران به فلزات ارزشمند و در نظرگرفتن طال به عنوان پناهگاه واقعی ،همچنین با توجه به عدم تغییر
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عوامل کالن وتاثیرگذار در افزایش قیمت طال روند صعودی طال ادامه دار خواهد بود .از طرفی اگر قیمت انس جهانی طال روند
ثابتی داشته باشد اما قیمت دالر در بازار داخل گران شود احتمال افزایش اندک قیمت طال وجود دارد .همچنین با اقدام بانک های
مرکزی به چاپ پول برای حمایت از اقتصادهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا طال به عنوان سدی در برابر تورم و یک دارایی
امن در نظر گرفته می شود .یکی از دالیل افزایش قیمت طال چاپ پول بوده که منجر به بازده منفی می شود.با منفی شدن یا
کاهش نرخ های بهره سرمایه گذاران خرید طال را به سپرده گذاری در بانکها ترجیح می دهند و اقدام به خرید طال می کنند.
➢ استفاده از طال در صنایع
طال رسانای بسیار قوی دارد .اکثر لوازم خانگی بزرگ الکترونیکی مانند تلویزیون نیز دارای طال می باشند .طال در بسیاری از
قسمت های کامپیوتر رومیزی یا لپ تاپ استفاده می شود .همچنین طال یکی از بهترین رسانه های برق است .در هر تلفن همراه
دست کم  ۵۰میلی گرم طال بکار رفته است که طال از خوردگی آنها محافظت
میکند.
طال رسانای قابل اعتمادی است در انتقال اطالعات و دادها از یک دستگاه
دیجیتال به دستگاهی دیگر است .طال همچنین به عنوان یک روانساز بین
قسمتهای مختلف مکانیکی عمل میکند.
طال هدایت کننده الکتریکی مقاومی است به همین دلیل از اهمیت باالیی
برخوردار است و می تواند جریان را به خوبی هدایت کند .همچنین طال در
اتصاالت و پست های تقویت کننده لحیم کاری و … نقش خیلی مهمی دارد در
صورتی که مس و نقره از طال این کار را بهتر انجام می دهند اما پس از مدتی
کارایی خود را از دست می دهند به همین خاطر بیشتر از طال استفاده می شود.
طال به عنوان فلزی صنعتی بسیار مهم به شمار می آید زیرا خواص منحصر به
فردی دارد و از جمله این غواص ها می توان موارد زیر را نام برد.
➢ طال بهتر است یا سکه؟
قطعا اولین پرسشی که ذهن شما را درگیر میکند این است که برای
سرمایهگذاری طال بهتر است یا سکه؟ ما سعی میکنیم با بررسی چند
فاکتور به پرسش شما پاسخ بدیم .اگر به دنبال این هستید که با خرید طال
سرمایه انباشت کنید بهتر است سکه طال بخرید .درست است که ارزش
یکسانی دارند اما موقع فروش سکه ،سود بیشتری نصیب شما میشود.
همانطور که میدانید در خرید طال مبلغی اضافه به اسم اجرت از شما
گرفته میشود .اما سکه اجرت ساخت ندارد و هنگام فروش نیز پول اجرت
ساختی از آن کم نخواهد شد.
همچنین برای جلوگیری از قاچاق ،قیمت طال در بازار داخل باید با بازار
بینالمللی متناسب باشد ،اما بازار سکه این محدودیت را ندارد و امکان افزایش قیمت باالتر نیز برای آن امکانپذیر است.
با اینکه جنس سرمایهگذاری در سکه و طال مربوط به فلز گرانبهای طال است اما بررسی روند قیمتی آنها نشان میدهد طی
هفت سال اخیر سوددهی سکه بیشتر از طال بوده است.
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بازدهی طال و سکه از ابتدای سال  1393تا ابتدای آذر ماه سال 1399
1106%

1057%

طالی  18عیار

سکه بهار آزادی

سرمایهگذاری در سکه همانند سرمایهگذاری در بازارهای دیگر با ریسکهایی همراه است و نیاز به دانش و مهارت دارد.
برخی افراد با فعالیت در این بازار به سرمایهداران بزرگی تبدیل شدهاند و برخی هم متحمل زیانهای هنگفتی شده و مجبور
به ترک این بازار شدهاند .در مجموع با توجه به میزان نقد شوندگی باال ،حفظ ارزش سرمایه در گذر زمان و نرخ رشد مناسب در
دوره زمانی بلندمدت ،سرمایهگذاری در سکه جذاب خواهد بود .اگر به روند قیمتی سکه طی سالهای اخیر توجه کرده باشید؛ متوجه
میشوید که روند قیمتی بازار سکه نیز با نوسانهای زیادی در دوره کوتاهمدت مواجه بوده است .اما در همه این سالها نمودار
مشابهی را از خود ثبت کرده است روند رشد قیمتی سکه همواره باالتر از نرخ تورم بوده است و همین موضوع موجب شده تا سکه
تبدیل به روشی برای دور زدن افزایش قیمتها شود.
➢ خرید چه نوع سکهای سود بیشتری دارد؟
حاال که به این نتیجه رسیدیم که خرید سکه از طال بهتر است؛ این سوال در ذهن شکل میگیرد که از میان انواع سکه ،کدام
نوع سکه برای سرمایهگذاری بهتر است؟ سکه امامی؟ بهار آزادی؟ نیم سکه؟؛
سرمایه گذاری در سکه به معنی خرید پنج نوع سکه رایج امامی ،تمام بهار آزادی ،نیم سکه بهار آزادی ،ربع سکه بهار آزادی
و سکه گرمی برای کسب سود و یا سرمایهگذاری طوالنیمدت بهعنوان پشتوانه مالی است .با ورود به بازار سکه متوجه خواهید
شد که سوددهی سکه در انواع مختلف آن تفاوت است .برای اینکه بدانید بهترین نوع سکه برای خرید و فروش کدام است چند
نکته را در نظر بگیرید:

 .۱سکه پرتقاضا
بیشترین تقاضا در بازار مربوط به سکه امامی آخرین ورژن ضرب شده است .ربع سکه نیز که قیمتهای پایینتری دارد همیشه
با تقاضای بیشتری روبرو است.

 .۲نوسان قیمت
به یاد داشته باشید که نوسان قیمت سکه تمام بهار آزادی از بقیه انواع سکه بیشتر است.
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 .۳سال ضرب سکه
سال ضرب سکه نیز در قیمت آن تاثیرگذار است .در واقع تاریخ و نوع سکه نباید در قیمت آن تاثیر بگذارد .اگر به دید کلکسیونی
به آن نگاه کنیم باید سکه با ضرب پایینتر گرانتر باشد نه ارزنتر .به هر حال تفاوت قیمت بین سکههای با ضرب سال جدیدتر
و قدیمیتر ،به یک مکانیزم طبیعی در بازار سکه تبدیل شده است .بانک مرکزی اختالف قیمت بین سکهها با سال ضرب متفاوت
را موجه نمیداند و قرار است برای حل این مشکل در آینده نزدیک سال ضرب از روی سکهها را بردارد.
اکثر افراد به دنبال سکههایی هستند که سال ضرب آن جدیدتر باشد و همین تقاضای زیاد ،قیمت آن را افزایش داده و موجب
شده حباب قیمتی بیشتری نیز نسبت به سکههای قدیمی داشته باشد .بنابراین سعی کنید سکههایی را بخرید که سال ضرب آنها
از  ۱۳۸۶به بعد باشند زیرا در زمان فروش این سکهها را با قیمت باالتری از شما میخرند.

 .۴حباب سکه
در بین انواع سکه ،حباب سکه تمام ،نسبت به ربع سکه و نیم سکه خیلی باالتر
است .از سوی دیگر قیمت ربع سکه نیز ممکن است به دلیل تقاضای باال دارای
حباب باشد .بنابراین در خرید آن باید احتیاط بیشتری صورت بگیرد.

 .۵سکه پهلوی ممنوع!
نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که اگر قصد شما از خرید ،تنها
سرمایهگذاری در سکه بوده ،سمت خرید سکههای پهلوی نروید .چرا که به دلیل کلکسیونی بودن این سکهها به راحتی معامله
نمیشوند و افراد خاصی مشتری این نوع سکهها هستند.

 .۶سکه سوددهتر
برای پاسخ به این سوال که کدام نوع سکه برای سرمایهگذاری بهتر است در این قسمت به بررسی رفتار هر یک از آنها در
بازههای زمانی یکسان میپردازیم.
در این قسمت بازدهی انواع سکه را در دو دوره کوتاهمدت و بلندمدت مورد بررسی قرار دادهایم.
دوره کوتاه مدت را از ابتدای سال جاری تا ابتدای آذر ماه به مدت هشت ماه در نظر گرفتهایم .همانطور که از تصویر مشخص
است در دوره کوتاه مدت سکههای با قیمت پایینتر افزایش قیمت بیشتری را به ثبت رساندهاند.
با توجه به بررسی قیمت انواع سکه طی هشت ماه گذشته ،درمییابیم که سرمایهگذاری در سکه برای دوره کوتاه مدت بر روی
سکه گرمی و ربع سکه سود بیشتری به همراه دارد.
بازدهی انواع سکه از ابتدای سال  1399تا ابتدای آذر ماه سال 1399
147%

94%

نیم سکه

100%

سکه امامی

155%

106%

سکه بهار آزادی

ربع سکه

سکه گرمی
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با مقایسه سوددهی در سرمایهگذاری بر سکه میبینیم که سکه گرمی طی دوره کوتاه مدت هشت ماهه توانسته  ۱۵۵درصد
بازدهی داشته باشد در حالی که طی همین مدت سکه تمام بهار آزادی کمتر از  ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته است.
بنابراین با توجه به آمارهای موجود که از مطالعه رفتار انواع سکه در هشت ماه اخیر بهدستآمده است درمییابیم که
سرمایهگذاری بر روی سکه تمام بهار آزادی و سکه امامی سود کمتری را در کوتاه مدت به همراه دارد.
همانطور که قبال هم متذکر شدیم سکه در یک بازه زمانی طوالنی سود تضمینشدهای را برای سرمایهگذاران خود به ارمغان
میآورد .ازاینرو این رفتار برای سرمایه گذاری در سکه در دوره بلندمدت نیز میتواند فرهنگ مناسبی برای سرمایهگذاری باشد.
در تصویر زیر نتیجه بازدهی سرمایهگذاری در انواع سکه را در دوره بلندمدت ( ۲۰ماهه) را میبینید که نتایج کاربردی را در
اختیارتان قرار میدهد.
بازدهی انواع سکه از ابتدای سال  1398تا ابتدای آذر ماه سال 1399
185%
147%

نیم سکه

159%

161%

162%

سکه امامی

سکه بهار آزادی

ربع سکه

سکه گرمی

دوره بلندمدت را از ابتدای سال  ۱۳۹۸تا ابتدای آذر ماه امسال در نظر گرفتهایم .همانطور که از تصویر مشخص است در دوره
بلندمدت نیز سکههای با قیمت پایینتر افزایش قیمت بیشتری را به ثبت رساندهاند.
با توجه به بررسی قیمت انواع سکه طی  ۲۰ماه گذشته ،درمییابیم که سرمایهگذاری در سکه برای دوره بلندمدت بر روی
سکه گرمی و ربع سکه سود بیشتری به همراه دارد.
با مقایسه سوددهی در سرمایهگذاری بر سکه میبینیم که سکه گرمی طی دوره بلندمدت  ۲۰ماهه توانسته  ۱۸۵درصد بازدهی
داشته باشد در حالی که طی همین مدت نیم سکه  ۱۴۷درصد افزایش قیمت داشته است.
بنابراین با توجه به آمارهای موجود که از مطالعه رفتار انواع سکه در دوره و بلند مدت بهدستآمده است درمییابیم که
سرمایهگذاری بر روی سکه با قیمت پایینتر سود بیشتری را نصیب شما میکند.
بازدهی انواع سکه را در دوره بلندمدت و کوتاه مدت بررسی کردیم ،واقعیت این است که سکه همیشه دارای نوسان ثابتی در
طول یک سال کامل میباشد.
به همین دلیل نه به جهش قیمتهای آن در بازههای کوتاهمدت دل خوش کنید و نه با کاهش قیمت آن در برخی دورهها
ناامید شوید.
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➢ راه های شناخت و تشخیص طالی تقلبی از اصل
بر روی طال و نقره و پالتین کدهایی وجود دارد که بارزترین روش تشخیص اصل یا بدل بودن آن ها است .این اعداد گویای
تمام اطالعات این فلزات گرانبها می باشند .عدد کد باید خوانا و واضح باشد.
برای اطمینان از درست بودن کدی که روی طال حک شده اطالعات آن را در اینترنت جست وجو کنید.
برای دانستن قیمت و ارزش طال  ،یک ویرگول بعد از رقم دوم عدد حک شده روی آن بگذارید تا بدانید چند درصد فلز در آن
به کار رفته است مثال اگر روی طال عدد  ۹۲۵حک شده باشد یعنی  ۹۲٫۵درصد از طالی خالص ساخته شده است.
• کد مصنوعات طال۹۹۹ ,۹۵۸ ,۹۱۶ ,۷۵۰ ,۵۸۵ ,۵۸۳ ,۵۰۰ ,۳۷۵:
• کد مصنوعات نقره۹۹۹ ,۹۶۰ ,۹۲۵ ,۸۷۵ ,۸۳۰ ,۸۰۰:
• کد مصنوعات پالتین۹۹۹ ,۹۵۰ ,۹۰۰ ,۸۵۰:
روش های اصولی برای تشخیص طالی اصل
حروف حک شده در کنار اعداد
حرف  Tنشان تهران E ،نشان اصفهان و  Mنشان شهر مشهد است .در کنار این حروف نیز اعداد دیگری درج می شود که
نشان از شماره کارخانه به ثبت رسیده در سازمان استاندارد و اتحادیه کشوری است.
برخی از مواقع با کشیدن روکش طال روی فلز دیگر آن را به عنوان طال و با قیمت کمتری به مشتری می فروشند .برای
تشخیص طالی اصل از این تقلبی آن خاصیت آهنربایی آن را امتحان کنید .به طال آهنربا نمی چسبد بنابراین اگر به زیورآالتی
که خریده اید آهنربا چسبید ،شما فریب فروشنده را خورده اید .در برخی از مواقع نقره را به جای طالی سفید به مشتری عرضه
می کنند اما نقره به مرور زمان تیره می شود و انعطاف پذیری زیادی دارد اما طالی سفید دارای چنین ویژگی نیست.
اگر طالی خالص را روی سرامیک بدون لعاب بکشید رد طالیی بر جا می گذارد اما اگر نقره را بر روی سرامیک بکشید توسی
یا سیاه خواهد بود.
برای چک کردن طالی خود ،آن را درون سرکه بگذارید .بعد از  ۵دقیقه اگر سیاه شد  ،تقلبی و بدل است.
برای تشخیص عیار و نا خالصی طال آن را وزن می کنند .ابتدا شمش را روی ترازوی دقیقی وزن می کنند و عدد آن را
یادداشت می کنند سپس داخل ظرفی بزرگ آب می ریزند و ظرف را روی ترازو گذاشته و ترازو راصفر می کنند .شمش را بطور
کامل در آب فرو ببرید و سپس عدد را یادداشت کنید .عدد اول را به عدد دوم تقسیم کنید .رقم به دست آمده برای نقره خالص
باید  ۱۰.۴۹و برای طالی خالص  ۱۹.۳۲باشد .عیار طال میزان خالصی طال را نشان می دهد این عدد به طور کلی ،۱۴ ،۱۲ ،۱۰
 ،۲۲ ،۱۸و  ۲۴است؛ و هرچه این عدد بیشتر باشد میزان خالصی فلز بیشتر است .جواهرات آسیای جنوبی به طور کلی طالی ۲۲
عیار خالص تر از جواهرات غربی  ۱۴عیاراست.
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در بخش آخر گزارش به برخی حقایق جالب و خواندنی درباره طال میپردازیم که
شاید برای شما هم جالب باشد.
طال در واقع متعلق به زمین نیست و تمام طالی یافت شده در این سیاره ،حدود ۲۰۰
میلیون سال پیش از فرود شهاب سنگ روی زمین حاصل شد.تمام گونه های گیاهی و
حیوانی در همه کشورها متفاوت هستند اما این موضوع در مورد طال صدق نمی کند و
این فلز براق در تمام هفت قاره زمین کشف شده است.تقریبا نیمی از طال جهان را
ویتواترزند ،آفریقای جنوبی تامین می کند .از سوی دیگر تقریبا  % ۱۱طالی جهان را
زنان خانه دار هندی به خود اختصاص داده اند که بیشتر از ایاالت متحده ،سوئیس ،آلمان
و صندوق بین المللی پول است.
طال یک فلز عالی برای حلقه ازدواج است ،چرا که هر دوی اینها بسیار ارزشمند هستند .اما احتماال نمی دانید که بعد از یک
سال استفاده از طال براثرفرسایش ،تقریبا شش میلی گرم طالاز بین می رود.
بدن انسان حاوی عناصر مختلفی از جمله طال است و در خون بدن هر فرد به طورمتوسط  ۲میلی گرم طال ،جریان دارد.
در حقیقت طال ماده ای خوردنی است و برخی رستوران های لوکس در سراسر دنیا از دانه های طال برای تزئیین غذا استفاده
می کنند .
سه استخر شنا به اندازه استخر المپیک قادر به نگه داری تمامی طالی استخراج شده در تاریخ بشر می باشند.
از آنجا که طال فلزی با ارزش است ،معموال در مقادیر کم یافت می شود و بزرگ ترین شمش طال جهان  ۲۵۰کیلوگرم وزن
دارد .
در شهر دبی ،دستگاه های خود پردازی وجود دارد که به جای پول طال می دهند .اولین دستگاه فروش طالی جهان در ماه
می  ۲۰۱۰رونمایی شد .این دستگاه فروش ،در یک هتل بسیار لوکس در ابوظبی واقع وبا طالی  ۲۴عیار پوشانده شده است.
اگر به داخل زمین که شامل توده های سنگ مذاب آتشفشانی است فکر کنیم ،چیزهای زیادی در آنجا غیر از ماگما وجود
دارند که اکثریت طال داخل مرکز کره زمین قرار می گیرد زمانی که زمین در حال شکل گیری است و سطح کره زمین را به
ضخامت  ۱.۵فوت پوشش می دهد.
طال به شدت کمیاب بوده و تنها در جاهای خاصی یافت می شود .مقدار طالیی که از روز کشف تا به امروز ذوب شده به
اندازه مقدار آهنی است که در کمتر از یک ساعت در جهان گداخته می شود.
اگر همه طالها از اقیانوس بیرون آورده شود ،هر فرد روی زمین به  ۹پوند طال می رسد .حدود  ۱۰میلیارد تن طال در
اقیانوس های جهان وجود دارد که برای هر مایل مکعب آب دریا  ۲۵تن برآورد شده است.
مدال طالی المپیک فقط  ۱درصد طال دارد  .مدال طالی المپیک تا سال  ۱۹۱۲طالی خالص بود.
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