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 محمد مسعود غالمپور فرد)1(
 مریم مختاری)2(

 آئین رضوی خسروانی)3(

بانکداری به میل مشتری

اصطالح بانکداری اختصاصی به مجموعه خدماتی در حوزه 
امور بانکی، سرمایه گذاری و سایر خدمات مالی اطالق می شود که 
توسط بانک )بانک سرمایه گذاری( به اشخاص ثروتمند )با ثروت 
خالص یا دارایی قابل س��رمایه گذاری زیاد()4( ارائه می شود. تاکید 
واژه »اختصاص��ی« در این تعریف به منزل��ه ارائه خدمات خاص 
به شکل بسیار اختصاصی و متناسب با نیازهای مشتریان در مقابل 
ارائه خدمات بانکی به صورت عمومی توسط بانک ها است. این واژه 
همچنین به منزله رازداری امور بانکی مشتریان و حداقل کردن 

مالیات آنها طی تخصیص دقیق و کارای دارایی های آنها است.
بر این اساس در این حوزه، تعاریف متفاوتی از افراد ثروتمند 
در نقاط مختلف دنیا وجود دارد. در اکثر نقاط دنیا، افراد ثروتمند، 
افرادی هس��تند که مجموع دارایی های آنها بیش از یک میلیون 
دالر است. هرچند س��طح ثروت در کشورهای مختلف، با توجه 
به ش��رایط اقتصادی حاکم بر آن کش��ورها متفاوت می باش��د. 
به طوری  که در برخی از کشورها خدمات بانکداری اختصاصی به 
افراد با حداق��ل دارایی 200هزار دالر یا حت��ی 50هزار دالر نیز 

ارائه می شود. 
مفهوم بانکداری اختصاصی

Private Ban - »اانکداری اختصاصی که ترجمان عبارت 
ing« است، به مجموعه تمامی خدماتی گفته می شود که مشتری 
به آنها نیاز داشته یا تمایل دارد که داشته باشد. از این رو طیف این 
خدمات مورد درخواست فراتر از مدیریت دارایی  ها است. این نوع 
فعالیت بانکی که در دنیا دارای ماهیت ارائه خدمات مشاوره ای با 
حالت عاملیت اجرا است، بیشتر از سوی بانک های سرمایه گذاری 
ارائه می ش��ود. این مفهوم از بانکداری در حدود س��ه دهه پیش 
در جهان و ابتدا در س��وئیس شکل گرفت و رشد چشمگیری در 
چند سال اخیر داشته است. در واقع بانکداران اختصاصی شرکای 
تجاری صاحبان کس��ب وکارها، مدی��ران و خانواده های ثروتمند 

هستند.
پنج عامل رازداری، ثبات، امنیت، شفافیت و اعتماد فاکتورهای 
مهم ارزش��ی و انتخابی در بانکداری اختصاصی است که در کنار 
توجه به نوع مشتریان و خواسته های خاص  آنها، این نوع خدمات 
بانکی و سرمایه گذاری را از فعالیت های معمول بانک های تجاری و 

سرمایه گذاری متمایز می کند.
معموال بخش بانکداری اختصاصی خدمات متنوعی از قبیل 
برنامه ریزی درخصوص مدیریت ث��روت، پس انداز، ارث و مالیات 
به مشتریان خود ارائه می کند. به همین خاطر در حالت کلی به 

بانکداری اختصاصی، مدیریت ثروت)5( نیز اطالق می شود. 
»مدیریت ثروت«، عبارت اس��ت از سازوکار پیشرفته مشاوره 
سرمایه گذاری که متشکل از مشاوره در زمینه برنامه ریزی و ارائه 
خدمات مالی در زمینه تخصیص دارایی ها است. از جمله اهداف 
اصل��ی مدیریت ثروت، ارائه تمامي خدم��ات بانکی، برنامه ریزی 
در حوزه امالک و مس��تغالت، مشاوره مالیاتی، مشاوره حقوقی و 
مدیریت سرمایه گذاری متناسب با نیازهای اشخاص و خانواده های 

ثروتمند، با هدف حفظ و رشد ثروت در بلندمدت است. 
هرچن��د تعریف دقیق��ی از »افراد ثروتمند« وج��ود ندارد و 
هر کش��ور متناسب با مقتضیات و مختصات بازار پول و سرمایه 
خود تعریفی از آن کرده اس��ت، بررس��ی ها نشان می دهد، دامنه 

نگاهی به بانکداری اختصاصی در جهان

ثروت اشخاص برای اینکه مشمول خدمات بانکداری اختصاصی 
)مدیریت ثروت( شوند، بین 50هزار تا یک میلیون دالر دارایی مالی 

نقدی است. 
همچنین طبق تعریف کمیس��یون بورس اوراق بهادار امریکا 
)SEC(، فردی ثروتمند ش��ناخته می شود که حداقل 750هزار 
دالر دارایی وی توسط مش��اور سرمایه گذاری مدیریت می شود.

)6( از دیدگاه کمیس��یون بورس اوراق بهادار امریکا، ثروت خالص 

اشخاص، شامل دارایی هایی نیز می شود که تحت مالکیت مشترک 
با همسر اس��ت. برخالف تعریف ارائه ش��ده در حوزه بانکداری، 
تعریف کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا از اشخاص ثروتمند 
شامل ارزش دارایی های غیرمالی اشخاص، از قبیل کلکسیون آثار 
هنری و منزل مس��کونی شخص نیز هست. بر این اساس مفهوم 
بانکداری اختصاص��ی در عمل به معنی ارائه انواع خدمات پولی، 
بانکی، س��رمایه گذاری و رفاهی به افراد در قبال دریافت کارمزد 
حاصل از مدیریت دارایی های آنها است. این تعریف در برگیرنده 
ارائه تمامي خدمات موردنیاز مشتری بوده و یک بانکدار اختصاصی 
درواقع مشاور برنامه ریزی، مالی، عملیاتی، تفریحی یک شخص و 

یا یک خانواده دارای حداقل ثروت مشخص است.
بر همین مبنا بانک های تجاری دنیا به فراهم آوردن زمینه های 
همکاری و مشارکت موسسات و نهادهایی مبادرت ورزیده اند که 
بتوانن��د ارائه مجموعه ای از خدمات ممت��از را امکان پذیر و مهیا 
کنند. یکی از این موسسات که به عنوان خواهرخوانده از آن یاد 
می کنند بانک های س��رمایه گذاری )شرکت های تامین سرمایه( 
هستند. این ش��رکت ها با مدیریت ثروت مشتریان، وظیفه رشد 
ث��روت آنها را به عهده دارند. از این رو بانک های تجاری برای ارائه 
خدمات س��رمایه گذاری در این قالب، نیازمند ایجاد یا همکاری 
با بانک های س��رمایه گذاری، برای مدیریت ثروت مشتریان خود 
هستند. بانکداری س��رمایه گذاری با برآورد میزان ریسک پذیری 
مشتریان خود اقدام به تشکیل سبدهای سرمایه گذاری می کند. 
می توان فرض کرد که بانکداری اختصاصی نتیجه همکاری میان 
بازار پول و س��رمایه جهت ارزش آفرینی برای مشتریان خاص و 
ثروتمند است. ولی خدمات قابل ارائه به مشتریان خاص و ثروتمند 
به همین جا ختم نمی ش��ود. بانک ها با درک ارزش این دسته از 
مشتریان در پی ارائه خدماتی منحصربه فرد در حوزه های مالی و 

بانکی نیز هستند.
بنابراین قس��مت دوم این خدمت نیز در قالب س��وپرمارکت 
بانکی تعریف و به مشتریان ارائه می شود. خدماتی چون خدمات 
بیمه ای، لیزینگ، صرافی و غیره. نکته قابل تامل در این خصوص 
آن است که این خدمات به صورت منحصربه فرد و بسیار منعطف 
به مشتریان بانکداری اختصاصی ارائه می شود. این امر بدان معنا 
اس��ت که برای مشتریان خاص نمی توان به خدمات استاندارد و 
رایج بسنده کرد و باید با انعطاف، خالقیت و حساسیت خدمات 

موردنیاز آنها را شناسایی کرد و به آنها پاسخ گفت. 
ش��اید بانک های خصوصی با فرآه��م آوردن زمینه های الزم 
)تاس��یس شرکت های متنوع مالی و س��رمایه گذاری( از آمادگی 
بیش��تری برای ارائه این خدمت برخوردار باشند که باید به دقت 
و سرعت از ظرفیت های نهفته در آن بهره برداری کنند. بانکداری 
اختصاص��ی تنها ارائه خدمات خاص به برخی از مش��تریان وی ژه 
نیست، بانکداری اختصاصی تعاریف، ساختار و فرایندهای خاصی 
دارد ک��ه باید در طراحی و ارائ��ه آن مدنظر قرار گیرد. بانکداری 
اختصاصی بستری مناسب برای شکوفایی خالقیت های مبتنی بر 
تخصص بانکی و سرمایه گذاری برای مشتریان ارزشمند است که 

باید به  آن توجه ویژه نشان داد.
الگوهای رایج بانکداری اختصاصی در دنیا

ب��ه طور کلی دو الگوی رای��ج در زمینه بانکداری اختصاصی 
در دنیا وجود دارد، الگوی امریکایی )کارگزار/معامله گر( و الگوی 
سوئیسی )بانک محور(. در الگوی امریکایی انجام معامالت توسط 
کارگزار/معامله گر و مبتنی بر ف��روش محصوالت در زمان کوتاه 
انجام می گیرد. طیف محص��والت یا خدمات قابل ارائه محدود و 
نوسان پذیری عایدات بیشتر است و رویکرد سرمایه گذاری پایین 
به باال در یک منطقه یا مناطق محدود است. برعکس در الگوی 
سوئیسی خدمات به صورت مش��اوره و مبتنی بر ارائه راه حل در 
بلندمدت اس��ت و طیف وس��یعی از طبقات مختل��ف دارایی را 
پوشش می دهد. در این حالت، گرایش منطقه ای وجود ندارد و در 
نتیجه رویکرد سرمایه گذاری باال به پایین و نوسان پذیری عایدات 
هم کمتر اس��ت. با توجه به اینکه هر یک از این الگوها براساس 
مختصات نظام مالی کشورهای مزبور طراحی شده است، لذا در 
کشور ایران نیز می توان با بهره گیری از این الگوها ترکیبی متناسب 

با بازار مالی را طراحی کرد.
سیر تحوالت صنعت بانکداری اختصاصی

میزان ارائه خدمات بانکداری اختصاصی در جهان ناش��ی از 
تغییرات اقتصادی و جمعیتی و سیاس��ت دولت ها می باش��د. در 
دهه1970 و اوایل دهه1980 میالدی، ثروت بیش��تر در دس��ت 
افراد سنتی بود و بانکداری اختصاصی هنوز به افراد بسیار ثروتمند 
منحصر می شد. در اواس��ط دهه1980 همزمان با بزرگتر شدن 
بانک های تجاری، خدمات مدیریت ثروت به طیف گس��ترده ای 
از افراد ثروتمند ارائه ش��د. در اروپا توس��عه بانکداری اختصاصی 
براساس مدل سوئیسی شکل گرفت که در آن مدیر حساب نقشی 
اساسی در ارائه خدمات به مشتری ارائه می کرد و مشتریان ارتباط 
نزدیکی با بانک ها برقرار کردند. رش��د ثروت در دهه80 میالدی 
عالوه بر ثروتمندان پیشین برای طبقه میانی نیز وجود داشت و 

گروه های جدیدی از مشتریان ثروتمند را به وجود آورد.
در دهه1990 میالدی و با افزایش رش��د ثروت طبقه میانی 
بانک ها برای توس��عه بخ��ش بانکداری اختصاص��ی خود طیف 
گسترده ای از خدمات و محصوالت بانکداری اختصاصی را براساس 

راه حل های جدید و استفاده از فناوری نوین به کار گرفتند. 
در اوایل قرن21 میالدی، بانک ها با تکیه بر تجربیات قبلی 
و ش��رایط جدید به تنوع بیش��تر محصوالت در جهت برآورده 
ک��ردن نیازهای احتمالی افراد و خانواده های مختلف به عنوان 
مش��تریان آتی بانکداری اختصاصی توجه کردند. این موضوع 
سبب بخش بندی بازار برای رفع دقیق نیازهای مشتریان شد. 
سپری شدن کاهش رشد اقتصادی جهان در اوایل دهه2000 و 
قوی تر شدن اقتصاد جهان از سال2004 تا حدود سال2007، 
منجر به تولید ثروت با نرخ بسیار باالیی شد که در ایاالت متحده، 
اروپا، خاورمیانه و آسیای شرقی بیشتر مشهود است، به گونه ای 
که در پایان س��ال2006 میزان خالص ث��روت جهانی افراد با 
سطوح ثروت باال حدود 35تریلیون دالر و در پایان سال2007 
به حدود 41تریلیون دالر رسید. همزمان با ثروت جدیدالظهور 
کارآفرینی، ثروت های سنتی نیز به ثروت هایی با نرخ رشد باال 

مبدل شده اند. 
رشد باالی تعداد ثروتمندان باعث شد تا نیاز به بررسی دقیق 
انتقال ثروت از یک نس��ل به نس��ل بعد مطرح شود. البته نیاز به 
برنامه ریزی برای انتقال اثربخش ثروت به نس��ل بعد س��ال های 

زیادی است که مطرح و برنامه هایی اجرا شده است. 
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نمودار 1-  تعداد افراد ثروتمند در جهان )میلیون نفر(

وضعیت صنعت بانکداری اختصاصی در جهان 
قدم��ت بانکداری اختصاص��ی به دو قرن پیش و به کش��ور 
سوئیس مهد بانکداری نوین باز می گردد، ولی رشد و توسعه آن 
مربوط به سه دهه گذشته است و تقریبا تمامی بانک های تراز اول 
دنیا به ارائه این خدمت توجه ویژه نشان داده اند. جالب است بدانید 
سهم درآمدهای حاصل از این نوع بانکداری از کل درآمدهای بانک 
بارکلیز)7( حدود 60درصد و در بانک یوبی اس)8( حدود 75درصد 
اس��ت. دلیل استقبال بانک های برتر دنیا از این خدمات آن است 
ک��ه حدود یک چهارم ثروت دنیا در دس��ت ثروتمندان قرار دارد. 
ناگفته پیدا اس��ت که مخاطبان اصلی بانکداری اختصاصی افراد 
حرفه ای و ثروتمند هستند. افرادی که به دلیل درگیری های کاری 
و حرفه ای خود نیاز دارند تا مشاوران و موسسات مالی متخصص 
ثروت آنها را مدیریت کرده و رشد دهند. بانک ها هم با شناسایی 
این فرصت تالش کرده اند تا با ارائه راه حل های جامع و س��ودآور، 
متناسب با ریسک پذیری مشتریان خود ثروت آنها را افزایش داده 

و مدیریت کنند.
از آنج��ا که میزان ثروت قابل س��رمایه گذاری اف��راد یکی از 
متغیرهای کلیدی و اساس��ی در صنعت بانک��داری اختصاصی 
به شمار می رود، در این بخش به ارزیابی حجم کل ثروت جهانی 
و تعداد افراد ثروتمند در س��ال2011 و تغییرات آن نس��بت به 
س��ال های قبل پرداخته می ش��ود. این آمار به ص��ورت جهانی و 

منطقه ای است.

با نگاهی به روند رشد جمعیت افراد ثروتمند طبق نمودار1، 
می بینیم که بعد از رشد شدید 8/3درصدی تعداد افراد ثروتمند 
در سال2010 و رشد 17/1درصدی آن در سال2009، جمعیت 
افراد ثروتمند در جهان تا 0/8درصد در سال2011 افزایش یافت 
و به 11میلیون نفر رسید. بیشتر این رشد مربوط به افراد ثروتمند 
بی��ن یک تا پنج میلیون دالر بوده اس��ت که 1/1درصد رش��د را 
نش��ان می دهد و 90درصد جمعیت اف��راد ثروتمند در این گروه 

قرار می گیرد. 
کل ثروت قابل سرمایه گذاری افراد ثروتمند نیز پس از افزایش 
9/7درصدی در س��ال2010 و 18/9درصدی در سال2009، در 
سال2011 تا 1/7درصد کاهش یافت و به 42تریلیون دالر رسید.

تعداد افراد ثروتمند در آس��یای مرک��زی 1/6درصد افزایش 
یافت و به 3/37 میلیون نفر در س��ال2011 رسید، به طوری که 
تعداد این افراد از امریکای شمالی هم سبقت گرفت. هر چند که 
امریکای ش��مالی با داشتن 3/40 میلیون نفر ثروتمند همچنان 
بزرگترین سهم ثروت قابل سرمایه گذاری را دارا است. کل ثروت 
قابل س��رمایه گذاری در این منطقه 11/4تریلیون دالر است که 

نسبت به سال2010، 2/3درصد کاهش یافته است.
ثروت قابل س��رمایه گذاری اف��راد ثروتمند منطقه آس��یا و 
اقیانوس��یه با نرخ کمتری یعنی 1/1درصد کاهش یافته است و 
به 10/7تریلیون دالر رس��یده است. تعداد افراد ثروتمند در اروپا 
1/1درصد افزایش یافته و به 3/17میلیون نفر رسیده است، و این 

موضوع به دلیل افزایش تعداد افراد ثروتمند در بازارهای مهم مانند 
روسیه، هلند و سوئیس بوده است. در خاورمیانه،  اندازه جمعیت 
افراد ثروتمند تا 2/7درصد افزایش یافت و به 450هزار نفر رسید و 
حجم ثروت در مقاطع زمانی مختلف تا 0/7درصد افزایش یافت و 

به 1/7تریلیون دالر امریکا رسید.
افراد ثروتمند جهان در س��ه کش��ور امریکا، ژاپ��ن و آلمان 
متمرکز شده اند. در واقع این سه کشور روی هم رفته 53/3درصد 
از جمعی��ت افراد ثروتمند جهان را در خود جای داده اس��ت که 
نسبت به سال2010 افزایش اندکی داشته است )در سال2010، 
53/1درصد بوده اس��ت(. هرچند که سهم این سه کشور به دلیل 
رشد سریع تر جمعیت افراد ثروتمند در بازارهای نوظهور و در حال 
توسعه به ویژه کشورهایی که در منطقه آسیا و اقیانوسیه هستند 
نسبت به کشورهایی که در بازارهای توسعه یافته هستند، به تدریج 
کاهش یافته است ولی همچنان بیشترین سهم از افراد ثروتمند را 

دارد. )در سال2006، 54/6درصد بوده است(.
در س��ال2011، بروز زیان در بازارهای مهم منطقه آس��یا و 
اقیانوسیه مانند هنگ کنگ و هند، روند رشد جمعیت ثروتمندان 
این منطقه را محدود کرد ولی جمعیت ثروتمند جهان همچنان 
در حال تقسیم شدن در مناطق مختلف جهان است. هر چند که 
در سال 2011 تغییرات اندکی در توزیع بین المللی ثروت ایجاد 
ش��د. ارزش بازار سهام هند در سال2011، 33/4درصد کاهش و 
در س��ال2010، 24/9درصد کاه��ش یافت. این کاهش و عوامل 
داخلی مانند بودجه انبس��اطی و کسری مالی به کاهش اساسی 
جمعیت افراد ثروتمند در هند کمک کرد. در س��ال2011 هند 
از نظر جمعیت افراد ثروتمند در رده دوازدهم قرار گرفت و جای 

خود را به کره جنوبی داد. 
معموال ثروتمندان انتخاب های متفاوتی برای سرمایه گذاری 
دارایی های خود دارند که بس��ته به شرایط اقتصادی و اجتماعی 
متفاوت اس��ت. برای مثال حدود 42درصد از ثروت و دارایی افراد 
ثروتمند امریکای شمالی در سال2010 در قالب سهام بوده است 
که این رقم در س��ال قبل 36درص��د بوده و میانگین جهانی آن 
33درصد اس��ت که این نش��انه خوبی برای اعتماد افراد به رشد 

اقتصادی جهان ماست.
در آس��یا به غیر از ژاپن تمایل به س��رمایه گذاری در امالک 
و مستغالت بوده اس��ت، به طوری که از 28درصد در سال2009 
به 31درصد در س��ال2010 رس��ید، با توج��ه به اینکه میانگین 
جهانی آن 19درصد اس��ت، این رقم نش��ان دهنده جذاب بودن 
س��رمایه گذاری در امالک و مس��تغالت در آسیا است. به صورت 
میانگین و با دید جهانی تمایل ثروتمندان در س��رمایه گذاری در 
شرکت ها و خرید سهام است. میانگین این بخش در سال2010 

به 33درصد رسید. 
ب��ه طور کلی و براس��اس آمار جهانی، ح��دود 18درصد از 
افراد ثروتمند جهان باالی 45س��ال سن دارند. در سال2010 
حدود 73درصد از ثروتمندان جهان را مردان تشکیل می دادند. 
البته توزیع ثروت بین این افراد کامال به کش��ور و خصوصیات 
فرهنگ��ی و اجتماعی آن منطقه بس��تگی دارد ولی به صورت 
کلی زنان و افراد جوان س��هم کمی از ای��ن ثروت را در اختیار 
دارند. در س��ال های اخیر با توجه به ش��رایط بحران اقتصادی 
و تغییرات زیاد رخ داده در اقتصاد، ثروتمندان بیش��تر به فکر 
س��رمایه گذاری  های بلندمدت و س��ود طوالنی هس��تند و در 
برنامه ریزی های خود از مش��اوران متخصص استفاده می کنند 
تا به ایش��ان در برنامه ریزی های بلندمدت ش��ان کمک کنند. 
افراد ثروتمند با س��ن کمتر از 45س��ال به طور کلی در جهان 
حدود 17درصد ث��روت را به خود اختصاص داده اند. البته این 
رقم در میان کشورها و مناطق مختلف تفاوت چشمگیری دارد 
و همچنین رش��د قابل توجهی دارد. به طوری که از 13درصد به 
17درصد در سال2010 رسید. برای مثال در کشور های آسیای 
دور که رش��د چشمگیری در تجارت دارند، حدود 41درصد از 

نمودار 2- دارایی افراد ثروتمند در جهان )تریلیون دالر(
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نمودار 3- رتبه  کشورها از لحاظ تعداد افراد ثروتمند )هزار نفر(

نمودار 4- سهم گروه های سنی ثروتمند در مناطق مختلف جهان

نمودار 5- سهم جنسیت بین افراد ثروتمند در مناطق مختلف جهان

ثروتمندان کمتر از 45سال سن دارند. از آنجا که در نقل وانتقال 
ثروت از نس��لی به نس��ل دیگر مالیات زیادی دریافت می شود 
و همین ط��ور دارایی تحت کنترل مدیران حس��اب در بخش 
مدیریت دارایی به صورت قابل توجهی کاهش می یابد، ثروتمندان 
جوان با توجه به تجربه بحران اقتصادی سختی که در سال های 
اخیر داشتند افراد محتاط تری بوده و در انتخاب مشاوران توجه 
بیشتری دارند و در سرمایه گذاری های خود دید بلندمدت داشته 
و وسواس بیشتری از خود نشان می دهند. از طرف دیگر با روند 
رو به رش��د جهانی شدن، دیگر ثروتمندان به یک کشور اکتفا 
نکرده و از مشاورانی استفاده می کنند که دید جهانی داشته و از 
موقعیت های سرمایه گذاری در مناطق مختلف جهان آگاه باشند. 
همچنین مشاوران باید از فناوری های به روز به ویژه در برقراری 
ارتباط موثر آگاهی داشته باشند. در مورد جنسیت باید به این 
نکت��ه توجه کرد که تنها 27درصد از ثروتمندان جهان را زنان 
تشکیل می دهند که این رقم در هر کشور و بسته به فرهنگ و 
موقعیت اقتصادی و اجتماعی آن کشور متفاوت می باشد. البته 
یک نکته قابل توجه است که تعداد زنان ثروتمند در جهان رو 
به افزایش اس��ت. برای مثال در امریکای شمالی که زنان سهم 
عمده ای در تجارت دارند حدود 37درصد از ثروتمندان را زنان 
تش��کیل می دهند. یک مشاور خوب در زمان برنامه  ریزی باید 
موکل خود را به خوبی بشناس��د، مثال در ارائه مشاوره به یک 
خانم ثروتمند باید میزان ریسک پذیری و برنامه های بلند مدت 
ایشان را که تا حدودی با مردان متفاوت است را در نظر گرفت. 
به صورت کلی این تغییرات یک ش��به رخ نمی دهند و به مرور 
ایجاد می شوند. لذا یک مشاور خوب باید به این تغییرات توجه 
ویژه داش��ته باش��د و خود را به روز نگه داشته تا بتواند بهترین 

برنامه ریزی ها را برای موکالن خود انجام دهد.
نتیجه گیری

مفه��وم بانکداری اختصاصی که در س��ه دهه گذش��ته و در 
س��وئیس برای مش��تریان خاص بانک ها تعریف و با اس��تقبال 
چشمگیر بانکداران و مشتریان در جهان روبه رو شد، در سال های 
اخیر از س��وی تعدادی از بانک های کش��ور اجرایی ش��ده است. 
بانکداری اختصاصی این امکان را فراهم می کند تا ضمن شناسایی 
نیازهای مشتریان ثروتمند و ویژه، نسبت به ارائه طیف وسیعی از 
خدمات بانکی، مالی و غیربانکی به گروه مش��خصی از مشتریان 
اقدام شود. این صنعت که دوران بلوغ خود را در اکثر کشورهای 
جهان طی می کند، در ایران در مرحله رشد خود است و در حال 
حاض��ر تعدادی از بانک های تجاری این خدمت را ارائه می کنند. 
وجود مشکالتی از جمله نبود ابزارهای لوکس تفریحی در محیط 
ایران و فقدان زیرس��اخت های قانونی و نبود اطالعات الزم جهت 
تحلیل این صنعت، فرایند رش��د این خدم��ت نوین را با کندی 
روبه رو ساخته است و این خدمت متنوع بانکی را به تعداد اندکی 
از ابزارهای س��رمایه گذاری محدود کرده است. از آنجا که اعتماد 
عامل اصلی جذب منابع در این بخش است، فراهم کردن بسترها و 
زیرساخت های الزم و فرهنگ سازی درکنار متنوع سازی ابزارهای 
قابل استفاده در این بخش، موجب جهش ناگهانی تقاضا برای این 

نوع از خدمات نوین بانکی خواهد شد. 
پی نوشت:

1- مدیر تحقیقات و بازاریابی شرکت تامین سرمایه نوین
2- کارش��ناس واحد بانکداری اختصاصی شرکت تامین سرمایه 

نوین
3- کارشناس واحد تحقیقات و بازاریابی شرکت تامین سرمایه نوین
4- High Net Worth Individuals (HNWIs)
5- Wealth Management

 6- Section 2(a)(51)(A) of the investment company
Act of 1940.
7- Barclays
8- UBS
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