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اخبار

سرمایه گذاری هاییکه بیهوده بود!

خودرو
مسکن

نکات جالبی از مقایسه نرخ تورم با بازدهی بازارهای مالی در یک سال و نیم گذشته؛ برای سود بیشتر باید کجا سرمایه گذاری می کردیم؟
میرجانیان -مقایسه نرخ تورم یک سال و نیم
گذشته با بازدهی بازارهای مالی نشان میدهد
کــه ارزش دارایـیهــای بعضی سرمایه گــذاران
طی این مدت افت چشمگیری کرده است .یعنی
سرمایه گــذاران این بازارها که بــرای دریافت
سود ،پول شان را سرمایه گذاری کرده بودند در
مقایسه با تورم بسیار عقب افتاده اند و سرمایه
گذاری شان تقریبا بیهوده بوده است! به عنوان
مثال از شهریور پارسال تا شهریور امسال که تورم
نقطه به نقطه حدود  ۴۴درصد بوده بازدهی بازار
سهام منفی  ۱۶درصــد ،بــازار طال منفی شش
درصد ،دالر مثبت دو درصد و مسکن مثبت ۲۶
درصد بوده است .اگر این اعداد را در کنار تورم
 ۴۴درصــدی در نظر بگیریم به زیــان مــردم از
سرمایهگذاری در همه بازارها خواهیم رسید.
حتی کسانی که به سپردهگذاری در بانکها هم
اکتفا کرده باشند طی این مدت تنها  ۱۵درصد
به ارزش داراییهای آن ها اضافه شده است.
بنابراین آن ها هم در این مدت در واقع  ۲۹درصد
از ارزش دارایی خود را از دست دادهاند .در این
مدت که ارزش داراییهای مردم در بانکها ۲۹
درصد افت کــرده ،ارزش داراییهای مردم در
بازار طال  ۵۰درصد ،در بازار دالر  ۴۲درصد ،در
بازار سهام  ۶۰درصد و در بازار مسکن  ۱٨درصد

کمتر شده است .در واقع بیانضباطیهای دولت
که در نهایت به تشدید تورم منجر شده اجازه نداده
دارایی مردم حتی به اندازه سال گذشته ارزش
داشته باشد و از این اتفاق مردم متضرر شدهاند.
▪تورم در یک سال و نیم گذشته چقدر بوده
است؟

برای این که بدانیم طی  18ماه گذشته ،سرمایه
گذاران کدام بازارها در مقایسه با تورم ،بیشتر سود
یا زیان کرده اند ابتدا باید نرخ تورم در این مدت
را به دست بیاوریم .طبق روال معمول ،ساالنه
و ماهانه ،اعــداد مختلفی از تــورم نقطه به نقطه
خانوارهای شهری و روستایی و ...منتشر می شود
اما اگر سری به سایت مرکز آمار بزنید در جدول
اطالعات شاخص کل قیمت خانوارهای کشور
در فروردین  99عدد  204.8ثبت شده است.
این در حالی است که در پایان شهریور 1400
عدد شاخص کل قیمت خانوار کشور به 351.1
رسیده که از افزایش  71.4درصدی تورم برای
خانوارهای کشور طی این مدت حکایت دارد.
امروز  27مهر است و هنوز عدد جدیدی از میزان
تورم این ماه منتشر نشده است .بنابراین در این
گــزارش فرض تورم را از ابتدای سال  1399تا
پایان شهریور  1400در نظر گرفته ایم.

▪عبور تورم از بیشتر سرمایه گذاران!

بازارهای مالی از ابتدای سال گذشته تا کنون
نوسانات شدیدی را تجربه کرده اند .عده ای از
مردم از این نوسانات منتفع شده اند و عده ای
متاسفانه با ضرر و زیان های بعض ًا شدید از بازارها
خارج شده یا همچنان در زیان به سر می برند ،اما
چه کسانی سود یا ضرر کردند؟
▪بورس /بازدهی  163درصدی در مقابل تورم
 71درصدی

یکی از غیرممکنهایی که در ســال  ۹۹رقم
خورد رسیدن شاخص کل بورس به فراز کانال
دو میلیون واحد بود .شاخص کل بورس در ۵
فروردین امسال روی  ۵۰۸هزار و  ۶۶۱واحد
قرار داشت و درست از همین تاریخ روند صعودی
خود را آغاز کرد و بعد از فراز و نشیب های بسیاری
در مجموع در سال  ،۹۹بازدهی بــورس برای
سرمایه گذاران  ۱۵۷درصد بود .بورس طی 3
ماهه خرداد تا شهریور امسال هم شرایط خوبی
را تجربه کرد چرا که در این  3ماه صعود حدود
 45درصــدی داشــت اما از  7شهریور و پس از
ثبت سقف  1585000واحــدی طی  45روز
اخیر وارد فاز اصالحی شد و عقبگرد شاخص
در بهار و شهریور سبب شد تا بازدهی بازار سهام
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در نیمه نخست سال  ۱۴۰۰تنها به رقم ناچیز
۶درصد محدود شود .این یعنی سهامداران به
طور میانگین در یک سال و نیم گذشته حدود
 163درصد سود کردند اما در مقابل هم تورم
حدود  71درصد از ارزش پول شان کم کرد.
▪ دالر /نه سود و نه زیان!

در حالی که در  ۱۱فروردین امسال قیمت هر
دالر  ۱۴هزار و  ۹۰۳تومان اعالم شد ،این نرخ
رفته رفته افزایش یافت و این افزایش از اواخر
اردیبهشت ماه شدیدتر هم شد .در نهایت قیمت
دالر در آخرین روز سال  1399بر قله  ۲۳هزار و
 ۹۶۳تومان قرار گرفت .بازدهی دالر در امسال
با رشدی که داشت به  ۶۱درصد رسید .در حالی
که در  ۱۱فروردین ماه امسال قیمت هر دالر ۱۴
هزار و  ۹۰۳تومان اعالم شد ،این نرخ رفته رفته
افزایش یافت و این افزایش از اواخر اردیبهشت
ماه شدیدتر هم شد .در نهایت قیمت دالر در
آخرین روز سال  1399بر قله  ۲۳هزار و ۹۶۳
تومان قــرار گرفت .بازدهی دالر در امسال با
رشدی که داشت به  ۶۱درصد رسید و به بازدهی
شش ماهه  10درصدی رسید .یعنی دالر در18
ماهگذشتهبهطورمیانگین 71درصدسودداشته
است .دقیقا برابر با تورم در ایران .به عبارتی اگر

سود سرمایه گذاری را در مقابل تورم کشورمان
بگذاریم سرمایه گــذاران بــازار ارز سود و زیان
چشمگیری نکردند!
▪طال و سکه /ســوگ انــدک در مقابل تورم
شدید

پس از بورس بیشترین سوددهی در بازار فلزات
گران بها رخ داد .معاملهگران طالی  ۱۸عیار در
ابتدای سال  ۹۹هر گرم آن را به نرخ  ۶۰۲هزار
تومان خریدوفروش میکردند .آخرین قیمت
ثبت شده طال در اسفند سال  ۹۹رقم یک میلیون
و  ۸۵هزار تومان است.
یعنی سرمایه گذاران طال در سال  99حدود
 73درصد سود کردند .سکه امامی هم تقریبا
همراه با طال رشد کــرده اســت .در سالی که
گذشت این فلز گرانبها چهار میلیون و ۷۰۶
هزار تومان گران شد و بازدهی  ۷۷٫۷درصدی

سکه

بورس

دالر

را به ثبت رساند .سکه امامی در  6ماه ابتدای
 1400هــم حــدود  8و نیم درصــد بازدهی
داشت .یعنی به عبارتی خریداران سکه در یک
سال و نیم گذشته حدود  86درصد سود کردند
که در مقابل تورم  71درصدی رقم آن چنان
چشمگیری نیست.
▪خودرو /سود قابل توجه

اگــر نگاهی بــه تغییرات قیمت خــودروهــای
داخلی در طول سال  99بیندازید اکثر خودروها
افزایش قیمت بیشتر از 100درصدی داشتهاند.
آن طور که تجارت نیوز هم نوشته خــودرو در 6
ماهه اول امسال به طــور میانگین 19درصد
بازدهی داشته است .بنابراین خودرو در یک سال
و نیم گذشته حدود  120درصد بازدهی داشته
که با کسر تورم  71درصدی ،بیشتر از  50درصد
سود خالص داشته است.

