
 مفهوم شناسی بانکداری اختصاصی

تر از ثروتمند شدن است. مديريت ثروت اصطالحي است كه در بيست سال اخير در ادبيات  ثروتمند ماندن سخت

هاي مربوط به حفظ و مديريت آن  مالي ظهور كرده و علت آن افزايش چشمگير ثروت در اواخر قرن بيستم و نياز

ها( توجه  ها و بدهي وسعت بيشتر بوده و به دو طرف ترازنامه افراد )دارايياست. مديريت ثروت داراي تنوع و 

شود در صورتي كه در مديريت  گذاري در نظر گرفته مي دارد. در بانكداري اختصاصي فقط چند بعد خاص سرمايه

ها  راييآوري ثروت، حفظ آن، افزودن آن و همچنين انتقال دا ثروت توجه بيشتر معطوف به مشاوره مالي، جمع

 باشد. مي

ها و اهداف خود تعريف متفاوتي از بانكداري اختصاصي و مشتريان هدف دارد،  هر نهاد مالي بسته به استراتژي

گردد نيز در تعريف و اختصاصي كردن اين تعاريف نقش  اي كه اين خدمت در آن ارائه مي همچنين منطقه

ق دارند كه بانكداري اختصاصي؛ يعني ارائه خدمات خاص به ي اين نهادها بر اين امر تواف بسزايي دارد. ولي همه

هاي  رسد و مهد آن بانک سال مي 022ي خدمات بانكداري اختصاصي به حدود  مشتريان ويژه. قدمت ارائه

 سوئيس بوده است.

هاي شغلي يا ناآشنايي  مشتريان هدف بانكداري اختصاصي در جهان افراد ثروتمندي هستند كه به علت درگيري

با مسائل مالي نياز به كمک مشاوران و مؤسسات مالي متخصص در مديريت ثروت خود دارند. بانكداري 

توان  كند. مي گذاري مي هاي سرمايه پذيري مشتريان خود اقدام به تشكيل سبد اختصاصي با برآورد ميزان ريسک

آفريني براي مشتريان خاص و  گفت بانكداري اختصاصي نتيجه همكاري ميان بازار سرمايه و پول براي ارزش

 ثروتمند خود است.



شوند مانند عوامل محيطي  ها مي هاي مختلف است، عوامل مختلفي باعث اين ريسک هر ثروتي در معرض ريسک

از جمله عوامل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و عوامل دروني مانند عدم توانايي در مديريت صحيح ثروت و ... . 

توجه، نياز به اشراف كامل به علم و دانش اقتصادي است. براي ثروتمند ماندن دانش و  يكي از عوامل بسيار قابل

توان  دانايي متفاوتي نسبت به ثروتمند شدن الزم است. در واقع با استفاده از خدمات بانكداري اختصاصي مي

 خطرات انواع ريسک را مديريت كرد و ثروت موقتي را به ثروت دائم تبديل كرد.

براي هر فرد در بانكداري اختصاصي به داليلي همچون منحصر به فرد   تفاده از خدمات خاص و ويژهضرورت اس

بر و پيچيده بودن  بودن شخصيت مالي هر مشتري مانند اهداف فردي، اهداف استراتژي و افق زماني ايشان؛ زمان

 ها مربوط است. اي دارايي مديريت امور مالي شخصي و نياز به تخصص ويژه براي مديريت حرفه

مشتريان و استفاده كنندگان اصلي بانكداري اختصاصي، افراد متخصص و همچنين خوش حسابي هستند كه به 

گذاري  اي سرمايه صورت فعال در فرآيند خلق ثروت مشغول فعاليت بوده و به دنبال ايجاد ارتباط با مديران حرفه

اي خود نياز دارند تا مشاوران و مؤسسات مالي  و حرفه هاي كاري هستند. از طرفي اين افراد به دليل درگيري

تخصصي، ثروت آنها را مديريت كرده و رشد دهند همچنين بتوانند خدمات شخصي و مالي استثنايي در 

 چارچوب بانكداري اختصاصي دريافت كنند.

ون گذشته با ظهور نسل جديد ارتباطات همچون اينترنت و تغيير ديدگاه نسل جديد، مديريت ثروت همچ

ي خدمات نوين بر اين مبنا توسعه يافته است.  ي محصوالت بانكداري اختصاصي براي ارائه جوابگو نبوده و دامنه

ريزي براي بازنشستگي، خدمات  هاي مشتريان جديد، نهادهاي مالي خدماتي همچون برنامه با توجه به نياز

هاي  الت و... را به صورت مستقيم يا با كمک شركتهاي مالي، امالك و مستغ گذاري دارايي مشاوره در سرمايه
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