
 

 

                       

با دریافت  گذاریاوراق گواهی سپرده چیست؟ سپرده
 سود و مزایای بیشتر

شنویم. گروهی وقتی از بقیه در مورد سرمایه گذاری بپرسیم، معموال دو نظر متفاوت را می

گذاری در بازار ای سرمایهگویند سودهای تضمینی سپرده های بانکی بهتر است و عدهمی

تری دارند. اما کنند که سودهای جذاببورس، رمزارز یا حتی بازار ارز و طال را پیشنهاد می

اید، اوراق سود بهتری دارد؟ بانک یا بازار سهام؟ اگر در این دوراهی قرار گرفته واقعا کدام

تواند مشکل شما را حل کند. در این مقاله حل میانی میگواهی سپرده به عنوان یک راه

ضمن توضیح مفهوم و کارکرد اوراق گواهی سپرده و بازخرید آن، به این  ،اخبار بورس از

پردازیم که مزایای این اوراق چیست و چه تفاوتی با سپرده بانکی دارد. بعد از مسئله می

 .کنیمآن هم نرخ بازدهی اوراق سپرده بانک های ایران را با هم مقایسه می

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری و استفاده از آن با ذکر منبع مانعی ندارد.است. اشتراک( https://akhbarbourse.com)  اخبار بورساین مقاله آموزشی کاری از گروه تولید محتوای 
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 سپرده چیست؟ گواهیاوراق 

 سرمایه شود امکانگفته می CD که به اختصار به آن Deposit of Certificate اوراق گواهی سپرده یا
تواند سود سپرده را به صورت ی این اوراق میکنند. دارندهرا فراهم می مدتکوتاه و بلندمدت گذاری
تواند به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یک بار باشد. سود این ای دریافت کند. دریافت سود میدوره

اوراق از طریق کوپن گواهی سپرده قابل پرداخت است. این اوراق سررسید مشخصی با نرخ سود 
های بعدی به جدول مربوط به اوراق گواهی سپرده بانک های ایران خواهیم ثابت دارند. در بخش

 .اختپرد
تواند زمان آن نیز میی یک تا چند ماه از تاریخ انتشار است. مدتسررسیدهای این اوراق، به فاصله

کنید، بانک صادرکننده هم بازپرداخت از یک تا پنج سال باشد. وقتی روی این اوراق سرمایه گذاری می
کند. همین مین میتان را در سررسیدی که از قبل مشخص کرده است تضاصل پول و هم سود سپرده

ترسند هم بتوانند های زیاد بازار بورس و ریسک آن میشود افرادی که از نوسانمسئله باعث می
 .جایی در بورس داشته باشند

پذیر و متنوع بودن این اوراق باعث شد میالدی بسیار رواج پیدا کرد. انعطاف ۶۰این اوراق در دهه 
های به سرعت در سراسر دنیا مورد استفاده قرار بگیرند. االن هم از این گواهی برای تامین مالی بانک

توانیم این گواهی را سرمایه گذاران بورس هم می سهام سبد چنین درشود. همتجاری استفاده می
 .ببینیم

 
 
 
 
 

 ها ویژگی

اوراق گواهی سپرده ویژگی های مشخصی دارند. چند مورد از این ویژگی ها را در ادامه بررسی 
 :کنیممی

 داشتن تاریخ سررسید 
 برخورداری از نرخ سود ثابت 
 قابل تهیه در دو نوع بی نام و بانام 

ای است که در بانکی با سررسید مشخص سپرده عام گذاریسرمایه سپرده گواهی
 .کندبانک در ازای این کار یک گواهی به همین نام صادر می شود.افتتاح می

 تامین ای است که بانک از آن برای، سپردهخاص گذاریمایهسر سپرده گواهی
 .کندهای جدید استفاده میطرح  مالی
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 بل شوند و قاقابل انتقال به غیر )انواع الکترونیکی اوراق گواهی سپرده به نام شخص صادر می

انتقال نیستند. به این ترتیب این اوراق امنیتی باال خواهند داشت و در صورت سرقت، گم شدن 
 آید.(یا مواردی از این دست، مشکلی پیش نمی

 توان این گواهی را به وجه نقد تبدیل کرد.(میباال )یعنی در مواقع لزوم  نقدشوندگی قابلیت 
 امکان انجام معامالت ثانویه در بازار بورس یا فرابورس 
 پرداخت سود به صورت ماهانه 
 معاف از مالیات 
 تر از نرخ اصلی که در آغاز مشخص امکان بازخرید پیش از تاریخ سررسید و با نرخ سودی پایین

های چنان از نرخ سود سپردهها سعی در آن دارند که این نرخ همشود. با این همه باز هم بانکمی
 باشد(.  ی معمول و مرسوم بیشتر االنهس

 انواع

شوند. در ادامه این دو نوع و غیرقابل انتقال منتشر می اوراق گواهی سپرده در دو نوع قابل انتقال
 .کنیمرا بررسی می

 انتقالقابل  هایگواهی 

توان قبل از تاریخ سررسید در بازار دست دوم معامله های قابل معامله یا قابل انتقال را میگواهی
 .ها به همین دلیل نقدشوندگی باالیی دارندکرد. این نوع از گواهی

ی دیگر گواهی های بزرگ و کوچک به دو دسته اسمی ارزش ده قابل معامله با توجه بهگواهی سپر
شود. مثال در آمریکا ارزش اسمی گواهی های بزرگ بیشتر از یک میلیون دالر است. در تقسیم می

 .حالی که ارزش گواهی های کوچک کمتر از این مبلغ است
 
 
 
 

شوند. نوع داخلی برای گواهی های قابل معامله از نظر بازار به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم می
شود. گواهی های ر میدیگر صاد معامله در داخل کشور و انواع خارجی آن برای فروش در کشورهای

 .شوندخارجی به صورت ارزی منتشر می

گواهی سپرده ارزی هم به دو دسته بانکی )گواهی هایی که به قصد فروش در آمریکا منتشر 
شود. اگر شوند( تقسیم میشوند( و یورو )گواهی هایی که به قصد فروش در اروپا منتشر میمی

گذاران نهادی اقدام به خرید یا سرمایه گذاریسرمایه های صندوق ها،معموال بانک
کنند. گواهی های سپرده قابل معامله میبزرگ  اوراق گواهی های سپرده قابل معامله

 .کوچک نیز بیشتر مورد توجه اشخاص حقیقی هستند که نرخ کمتری دارند
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ار این گواهی کنند، نام آن گواهی سپرده اعتباری خواهد موسسات اعتباری غیربانکی اقدام به انتش

 .بود

 انتقال غیرقابلگواهی های 

توان به صورت مجدد فروخت. اگر دارندگان این گواهی به وجه گواهی های غیرقابل انتقال را نمی
ی این اوراق مراجعه کنند. سپس باید با ی صادرکنندهنقد نیاز داشته باشند باید به بانک یا موسسه

 .قد تبدیل کنندشود، دارایی خود را به وجه نای که برای این منظور در نظر گرفته میپرداخت جریمه

 گواهی سپرده اوراقمزایای 

اگر بدانیم مزایای اوراق گواهی سپرده چیست، شاید بیشتر مشتاق به سرمایه گذاری روی این اوراق 
 .کنیمشویم. در ادامه چند مورد از این مزایا را مرور می

 ی حساب ها را در دستهتوان آنخرید این اوراق مثل سرمایه گذاری است. به همین خاطر می
 .انداز قرار دادپس

  پیش از سررسید هم امکان برداشت وجه وجود دارد. در این صورت نرخ سود به نرخ قبل از
 .کندها در این خصوص با هم فرق میسررسید تغییر خواهد کرد. قوانین بانک

 توانید این اوراق را از این اوراق به عنوان ضامن وام بانکی امری است مرسوم. یعنی می استفاده
شود. چون نیازی نیست دنبال تر میبه عنوان وثیقه نزد بانک بسپارید. در نتیجه وام گرفتن راحت

 .ضامن بگردید
 ق استقبال کند. شود که بانک از این اوراقابلیت نقدشوندگی باالی اوراق گواهی سپرده باعث می

 .داندهای اشخاص میها را معتبرتر از ضامنچون نقدشونده هستند، بانک هم آن
 اوراق گواهی سپرده سود ثابت و تضمینی دارند که از سود بانکی بیشتر است. 

شود. البته برخی از اگر به دنبال معایب اوراق گواهی سپرده هستید، احتماال چیزی دستگیرتان نمی
دانند نه به دنبال دریافت سود بیشتر هستند این مسئله را جزو معایب این اوراق میافرادی که 

 .مزایای آن. این مسئله بستگی به دیدگاه افراد دارد

 بانکی با اوراق گواهی سپرده بانکی سپردهتفاوت 

 :ها را بهتر نشان بدهدتواند تفاوت آنمقایسه سپرده بانکی با اوراق گواهی سپرده می

 ود اوراق گواهی سپرده بیشتر از سپرده بانکی استنرخ س. 
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  نرخ شکست اوراق گواهی سپرده باالتر از سپرده بانکی است. )منظور از نرخ شکست نرخ سودی

شود. یعنی اگر بخواهید است که در صورت برداشت پول زودتر از سررسید به شما پرداخت می
تان کمتر خواهد شد. با مراجعه به بانک تان را برداشت کنید، درصد سودزودتر از موعد پول

 توانید از نرخ شکست آن مطلع شوید.(موردنظرتان می
 معامله  ثانویه بازار توان درهای بانام را نمیگواهی سپرده به صورت بانام و بی نام است. گواهی

 .کرد
 توان به عنوان وثیقه برای وام گرفتن استفاده کرداز اوراق گواهی سپرده می. 

البته بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که هم اوراق گواهی سپرده و هم سپرده بانکی هر دو 
 .معاف از مالیات هستند

 یا سپرده؟ استاوراق بهتر 

توانیم حاال که با اوراق گواهی سپرده آشنا شدیم و فهمیدیم که مزایا و معایب آن چیست بهتر می
به این سوال پاسخ بدهیم که اوراق گواهی سپرده بهتر است یا سپرده های بانکی. به طور کلی بیشتر 

سود آن ثابت و  دانند. چونهایی بهتر میافراد در پاسخ به این سوال، اوراق گواهی سپرده را گزینه
تان را سپرده گذاری کنید و در ازای آن سود بگیرید، اوراق تضمینی است. اگر قصد دارید دارایی

 .تان کندتواند سود بیشتری نصیبگواهی سپرده می

تان به این مسئله باشد که اگر قصد سرمایه گذاری روی این اوراق را دارید حتما فقط حتما حواس
سایت بانک جستجو کنید تا با تمام قوانین و شرایط آن مراجعه کنید یا در وببه بانک موردنظرتان 

چنین در جدول زیر توانید اقدام به افتتاح حساب و دریافت گواهی کنید. همآشنا شوید. سپس می
توانید اطالعات مفیدی را در این خصوص که مربوط به اوراق سپرده بانک های ایران است، می

 .مطالعه کنید

 اوراق گواهی سپرده بانک های ایران مقایسهول جد

توانید میزان سود و حداقل موجودی مورد نیاز بانک های مختلف صادرکننده اوراق در جدول زیر می
است. یعنی اگر زودتر  ٪۱۰گواهی سپرده در ایران را مقایسه کنید. نرخ شکست تمام این بانک ها 

 .گیردسود به شما تعلق می ٪۱۰سود،  ٪۱۸از موعد برداشت انجام بدهید، به جای 
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 موجودی حداقل سود میزان عنوان

اوراق سپرده بانک 
 اقتصاد نوین

٪۱۸ 
درصورت بستن حساب زودتر از موعد، نرخ شکست )
 (.است ۱۰٪

 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 انصار

٪۱۸ 
 ناموت ۱۰۰,۰۰۰ . (دارد ٪۱۰برداشت زودتر از موعد، نرخ شکست )

اوراق سپرده بانک 
 ایران زمین

٪۱۸ 
درصورت برداشت زودتر از موعد یک سال، نرخ )

 . (است ٪۱۰شکست 
 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 آینده

٪۱۸ 
 ٪۱۰درصورت برداشت زودتر از موعد، نرخ شکست )

 . (است
 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 پارسیان

٪۱۸ 
ال، نرخ درصورت برداشت زودتر از موعد یک س)

 . (است ٪۱۰شکست 
 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 پاسارگاد

٪۱۸ 
بازخرید اوراق قبل از موعد یک سال، با نرخ سود )
 . (خواهد بود ۱۰٪

 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 تجارت

٪۱۸ 
 ناموت ۱۰۰,۰۰۰ (.است ٪۱۰برداشت زودتر از موعد، با نرخ شکست )

اوراق سپرده بانک 
 عاونتوسعه ت

٪۱۸ 
برداشت زودتر از موعد یک سال دارای نرخ شکست )
 . (است ۱۰٪

 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 حکمت ایرانیان

٪۱۸ 
برداشت زودتر از موعد یک سال دارای نرخ شکست )
 . (است ۱۰٪

 ناموت ۱,۰۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 خاورمیانه

٪۱۸ 
 ٪۱۰برداشت زودتر از موعد دارای نرخ شکست )

 . (است
 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 دی

٪۱۸ 
 ناموت ۱۰۰,۰۰۰ . (بعد از یک ماه بدون نرخ شکست)

اوراق سپرده بانک 
 رفاه کارگران

٪۱۸ 
 ناموت ۵۰۰,۰۰۰ . (بعد از گذشت سه ماه قابل برداشت است)
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اوراق سپرده بانک 

 سامان
٪۱۸ 
 ناموت ۱۰۰,۰۰۰ . (ددار ٪۱۰تر از موعد، نرخ شکست برداشت زود)

اوراق سپرده بانک 
 سپه

٪۱۸ 
شود و در ساله صادر میاوراق گواهی سپرده یک)

 ٪۱۰صورت بستن زودتر از موعد نرخ شکست با سود 
 . (محاسبه خواهد شد

 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 سرمایه

٪۱۸ 
 ٪۱۰درصورت برداشت زودتر از موعد نرخ شکست )

 . (است
 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 سینا

٪۱۸ 
ساله بانک سینا در قالب گواهی سپرده سپرده یک)

 .شودساله افتتاح مییک
 ٪۱۰در صورت برداشت زودتر از موعد، نرخ شکست 

 . (است

 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 شهر

٪۱۸ 
 ٪۱۰تن زودتر از موعد، نرخ شکست درصورت بس)

 . (است
 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 صادرات

٪۱۸ 
ساله صادرات در قالب گواهی سپرده سپرده یک)

 .افتتاح می شود سالهیک
 ٪۱۰برداشت زودتر از موعد دارای نرخ شکست 

 . (است

 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 کارآفرین

٪۱۸ 
 ناموت ۱,۰۰۰,۰۰۰ . (است ٪۱۰نرخ بازخرید )

اوراق سپرده بانک 
 کشاورزی

٪۱۸ 
درصورت برداشت زودتر از یک سال، نرخ شکست )
 . (است ۱۰٪

 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 گردشگری

٪۱۸ 
در صورت برداشت زودتر از یک سال، نرخ شکست )
 . (است ۱۰٪

 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 مسکن

٪۱۸ 
نرخ شکست در صورت ابطال گواهی سپرده قبل از )

 . (خواهد بود ٪۱۰سررسید، با نرخ سود 
 ناموت ۱۰۰,۰۰۰
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اوراق سپرده بانک 
 ملت

٪۱۸ 
ساله بانک ملت در قالب گواهی سپرده سپرده یک)

 .شودساله افتتاح مییک
 ٪۱۰برداشت زودتر از موعد دارای نرخ شکست 

 . (است

 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

ه بانک اوراق سپرد
 ملی

٪۱۸ 
در صورت برداشت زودتر از یک سال، نرخ شکست )
 . (است ۱۰٪

 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده بانک 
 مهر اقتصاد

٪۱۸ 
 ناموت ۱۰۰,۰۰۰ . (دارد ٪۱۰برداشت زودتر از موعد، نرخ شکست )

اوراق سپرده موسسه 
 اعتباری کوثر

٪۱۸ 
 ٪۱۰برداشت زودتر از موعد دارای نرخ شکست )

 ).است
 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

اوراق سپرده موسسه 
 اعتباری نور

٪۱۸ 
درصورت برداشت زودتر از موعد یک سال، نرخ )

 . (است ٪۱۰شکست 
 ناموت ۱۰۰,۰۰۰

 تجدول مربوط به اوراق گواهی سپرده بانک های ایران به همراه مبلغ اولیه برای افتتاح حساب، میزان سود و نرخ شکس

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص و 
 عام

ای است که بانک برای تامین مالی اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص سپرده
کند و در مقابل گواهی سپرده مدت دار سرمایه گذاری های جدید و تجهیز منابع آن را افتتاح میطرح 

شان به کند. معموال افراد حقوقی برای تامین منابع مالیمیی سپرده صادر خاص را برای دارنده
توانند سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص افتتاح کنند. های خود میمنظور پیش بردن طرح 

تواند بانام باشد و هم بی نام و قابل انتقال به غیر است. یعنی دارندگان این این گواهی هم می
ن فسخ عقد وکالت و پرداخت جریمه، معامله کنند. متقاضیانی که توانند آن را بدوگواهی می

خواهند این سپرده را افتتاح کنند باید طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی را ارائه کنند تا بانک می
 .شودآن را بررسی و تایید کند. سپس افتتاح حساب انجام می

اری عام را داریم که سپرده ای است با در سمت مقابل هم گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذ
شود و صاحب حساب در ازای آن های مختلف افتتاح میسررسید مشخص. این سپرده در بانک

تواند کند. این گواهی هم مثل گواهی خاص هم میگواهی مربوط به همان سپرده را دریافت می
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ن گواهی قبل از سررسید در صورتی بانام باشد و هم بی نام و قابل انتقال به غیر است. بازخرید ای

 .که بازخرید آن در بازاردست دوم انجام شود ایرادی ندارد

 گواهی سپرده سکه طال چیست؟

گواهی سپرده سکه طال از جمله ابزارهای مالی است که برای اهدافی خاص به وجود آمد. این گواهی 
دهد. این گواهی به ی را نشان میی گواهیکی از انواع گواهی سپرده کاال است که مالکیت دارنده

برای نخستین بار به  ۹۴طور شفافیت قیمت در سال منظور آرامش خاطر سرمایه گذاران و همین
های طالیی سرمایه گذاران معرفی شد. فردی که گواهی سپرده سکه طال دارد، در واقع مالک سکه

ه عنوان رسید از انباردار دریافت شود. او این گواهی را باست که در یک انبار مشخص نگهداری می
کند. پس باید مشخصاتی مثل مقدار طال و مکان انبار در این گواهی قید شود. مزیت این کار می

این است که شما دیگر دغدغه نگهداری سکه های طالی خودتان را ندارید. چرا که رسیدی که در 
 .اختیارتان است حکم همان طالی واقعی را دارد

سپرده سکه غیرقابل انتقال به غیر هستند. پس اگر گم شوند یا به سرقت بروند مشکلی  اوراق گواهی
گواهی آن  کاال بورس توانید مستقیما ازآید. برای خرید سپرده سکه طال یا خودتان میبه وجود نمی

 .توانید واحدهای صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طال را خریداری کنیدرا بخرید یا اینکه می

 گواهی سپرده اوراقروش بازخرید 

اول از همه الزم است توضیح بدهیم که اصال مفهوم بازخرید در اوراق گواهی سپرده چیست. پس 
توانید خرید، بعدا میدهیم. وقتی اوراق گواهی سپرده را میاز آن روش بازخرید را هم توضیح می

ای این کار ای را برآن اوراق را به همان بانکی که آن را صادر کرده است بفروشید. منتهی باید جریمه
اش را نقد کند تواند سپردهشود. با انجام این کار فرد میپرداخت کنید. این عمل بازخرید نامیده می

تواند حداقل هفت روز باشد. اما و به جای آن پول دریافت کند. سررسید گواهی های سپرده می
خرید باید حداقل هفت دهد که برای بازحداکثر دوره سررسید محدودیتی ندارد. این جمله نشان می

 .روز زمان از تاریخ خریدتان گذشته باشد

حاال اگر کسی قصد بازخرید داشت باید چه کند؟ کافی است به بانکی که اوراق را صادر کرده است 
کند. مراجعه و فرم بازخرید را تکمیل کند. او با این کار در واقع مالکیت اوراقش را به بانک واگذار می

 .را زودتر از یک ماه از تاریخ خرید بفروشید هیچ سودی به شما تعلق نخواهد گرفتتان اگر اوراق

ی تواند اقدام به بازخرید کند. او با ارائهفقط صاحب اصلی اوراق گواهی سپرده می 
 .تواند این کار را انجام بدهدمدارک شناسایی و اصل رسید اوراق گواهی سپرده می
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 بندیجمع 

تواند سود ی از انواع ابزارهای مالی است. کسی که این گواهی را دارد میاوراق گواهی سپرده یک
گیرد تضمینی و ثابت است و همین مسئله سپرده را دریافت کند. سودی که به این اوراق تعلق می

ها بروند. از جمله ویژگی های اوراق گواهی شود افراد ریسک گریز به سراغ این سپردهباعث می
دارایی تاریخ سررسید معینی هستند. این اوراق به صورت بانام و بی نام منتشر  سپرده این است که

شوند. اگر بی نام باشند قابلیت انتقال به غیر را دارند. اما معموال گواهی های دیجیتالی به نام می
ت شوند و غیرقابل انتقال هستند. تفاوت اوراق گواهی سپرده با سپرده بانکی در این اسفرد صادر می

 .ها به عنوان ضامن برای دریافت وام استفاده کردشود از آنکه این اوراق سود بیشتری دارند و می

 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه

 ؟چیست سپرده گواهی اوراق

ی آن حق دریافت سود سپرده را دارد. این اوراق سررسید نوعی از اوراق بهادار است که دارنده
 .مشخصی دارند

 ؟چیست بانکی سپرده با سپرده گواهی راقاو تفاوت

سود سپرده بانکی کمتر از اوراق گواهی سپرده است. نرخ شکست این اوراق نیز از نرخ شکست 
 .شوندسپرده بیشتر است. این اوراق به صورت بی نام و با نام منتشر می

 ؟چیست سپرده گواهی اوراق معایب و مزایا

قه بانکی استفاده کرد. سود این اوراق هم ثابت و تضمینی است. توان به عنوان وثیاز این اوراق می
 .شودالبته این مسئله در نظر برخی از افراد جزو معایب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته می

 ؟بانکی سپرده یا است بهتر سپرده گواهی اوراق

اری از افراد ترجیح چنین باالتر بودن سود این اوراق، بسیبا توجه به سود ثابت و تضمینی و هم
دهند دارایی خود را روی گواهی سپرده سرمایه گذاری کنند. از این رو اکثر افراد معتقدند اوراق می

 .گواهی سپرده بهتر هستند
 ؟است چقدر سپرده گواهی اوراق خرید مبلغ حداقل

 .هزار ناموت است ۱۰۰بستگی به بانک دارد ولی معموال 
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