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اهمیت ریس� نقدینگ�



کارکرد بانکها در تبدیل سررسید

ایجـاد  تبـدیل سررسیدهاسـت کـه باعـث اصـل� بانـک ایفوظـی�� از •
م�  مدت مال� و سرمایه گذاری های بلند مدت  توازن بین تعهدات کوتاه

.شود

 

 .انجام این کارکرد بانکها را در معرض ریس� نقدینگ� قرار م� دهد•
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 )٢٠٠٩تا  ٢٠٠٨(موج مقررات جدید 

 بیانیه ۴: کمیته بال•

بیانیه ٣: کمیته ناظران بانک� اروپا•

•FSA :۴ بیانیه

بیانیه ١: بانک مرکزی آمری�ا•

 

4



 به که است این واقعیت اما باشد، شده متحول بانکداری هم چقدر هر•
 از متاثر نقدینگ� مدیریت خاص طور به و بانکداری کل� طور

 .است گذشته تجربیات

 

 مناسب مقدار و نقدینگ� ریس� مورد در بانکها امروز های نگران�•
.نیست امروز زمان مختص نقدینگ�
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سیر تحول تاریخ� مفهوم نقدینگ� در بانکها

 مورد بانکها نقدینگ� موضوع مختلف مقاطع در گذشته، قرن ط�•
.گرفت قرار توجه

 را بزرگ رکود که بانک� کارشناسان از دسته آن ١٩۴٠ و١٩٣٠ دهه در•
 عنوان ها سپرده خروج خطر را نقدینگ� به نیاز دلیل بودند کرده تجربه

.کردند م�

 بانکها ١٩٣٨ تا ١٩٣٧ و ١٩٣٣ تا ١٩٢٩ بحرانهای ط� که آنجایی از•
 .نمودند تجربه زیادی ای سپرده خروج

 سپرده میان در اعتماد ایجاد جهت FDIC شرکت تاسیس :واکنش•
.گذاران
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 سیر تحول تاریخ� مفهوم نقدینگ� در بانکها
اصل�بانکهایکارشناسانازبسیاریعقیدهبه ١٩٧٠ و١٩۶٠ دههدر•

رانقدینگ�بهنیازنمودندم�تجربهرا1966اعتباریانقباضکهپولبازار
.نمودندم�عنوانوامتقاضایبهپاسخ�وییجهت

نقدینگ�بهچراشودپرسیده١٩٩٠ اوایلو ١٩٨٠ دههبانکهایازاگر•
دومجهان�جنگازپسوبزرگرکوددورانبهشبیهدالیل�داشتنداحتیاج

.نمایندم�ارائه

بهواقتصادیکالنحوادثچارچوبدر ١٩٣٠ دههدرنقدینگ�نیاز•
دورهنقدینگ�نیازاما.شدم�توجیهسیستماتی�حوادثدی�رعبارت
م�توجیهبانکهافردبهمنحصرریس�براساس ١٩٩٢ تا ١٩٨٢ زمان�

 .شد
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 سیر تحول تاریخ� مفهوم نقدینگ� در بانکها

سپردهوحشت.یافتظهورمجدداسیستماتی�ریس�2007سالدر•
وم�ایندی،وامو،واچویاازشدهبیمههایسپردهخروجوگذاران

سپردهخروجخطردلیلبهنقدینگ�نیازدادنشانمال�نهادهایسایر
.داردموضوعیتبانکهادرهمچنانها

برایمال�نهادی�ظرفیتنقدینگ�:2010سالنقدینگ�تعریف•
.گویندرامنطق�ایهزینهدرنقدیتعهداتایفای
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  ٣نسبتهای نقدینگ� مقررات بال 

 نسبت پوشش نقدینگ�•
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��� =
موجودي داراییهاي بسیار نقد

مجموع جریان نقد خالص تجمعی بحرانی تا سی روز بعد
≥ 100% 



  ٣نسبتهای نقدینگ� مقررات بال 

 نسبت تأمین وجوه پایدار خالص•
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���� =
تامین وجوه پایدار قابل دسترس (���) ������� ������ ���������

تامین وجوه پایدار مورد نیاز (���) ������� ������ ��������
≥ 100% 

 

 

=

سرمایه + بدهیهاي
1سال<

+ سپردههاي پایدار)
1سال>

∗ 90%) + سپردههاي کم پایدار)
1سال>

∗ 80%) + بدهیهاي کوتاه مدت) ∗ 50%)

بدهیهاي دولت� ∗ 5%� + وامهاي شرکتی)
1سال>

∗ 50%) + وامهاي رهنی� ∗ 65%� + وامهاي خرد)
1سال>

∗ 85%) + ( دیگر داراییها ∗ 100%)
 

 



٣توافقنامه بال  فازهای اجرایی

٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١۶ ٢٠١۵ ٢٠١۴ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

%١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٠ %٦٠
تجدید 
نظر شد

شروع 
دوره 
نظارت

LCR

%١٠٠
  تجدید
نظر 
شد

در 
 دست
بررس�

شروع 
دوره 
نظارت

NSFR

کمیته بال ١٧٩گزارش شماره : مأخذ
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هدف تحقیق

بر ، NSFRاین معیار نقدینگ� با ساختار جدید،  تاثیربطور مشخص، •
 . عمل�رد بانکهای کشور مورد بررس� قرار م� گیرد

 

درک این رابطه هم برای بانکهای تجـاری کشـور و هـم نهـاد نـاظر مـ� •
.تواند در اجرای موثرتر مقررات مفید باشد
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قلمرو زمان� و م�ان� تحقیق

 .م� باشد 1391ال�  1385قلمرو زمان� تحقیق ازسال •

هـای تجـاری  قلمرو م�ان� تحقیق در شب�ه بانک� کشور، شامل بانـک•
:که در سه گروه طبقه بندی شده اندباشد  زیر م�

مل�، سپه: بانک های دولت�

 صادرات، ملت، تجارت: 44بانک های اصل

پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد: بانک های خصوص�
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با سودآوری NSFRارتباط 

 نتیجه در بهره هزینه افزایش به منجر مدت بلند وجوه تأمین :منف�•
 .شود م� بانک سودآوری و درآمد کاهش

 م� باعث مدت کوتاه از مدت بلند وجوه تأمین بودن بیشتر :مثبت•
 متعادل و تر قوی سرمایه ساختار با ها بانک این ناظران نظر از که شود

 داده تشخیص کمتر وجوه تأمین هزینه نتیجه در و باالتر رتبه و تر
.شوند
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مدل تحقیق

 این تجربی مطالعه ،)٢٠١٢( هم�اران و کیارامونته مطالعه پیرو•
 تابلویی های داده رگرسیون از استفاده با و زیر مدل اساس بر تحقیق
 .شود م� برآورد

BankPerfit = α + β1(BankCh)it + + β٢(NSFR)it +
β3(Macro Var)it + β4(IndCh)it + εit 

•i  معرف بانک وt معرف سال است. 
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عالمت نماد معیار متغیر

ROA ها داراییسود خالص به میانگین  دارایی هابازده  متغیرهای عمل�رد 
بانک

BankPerfNPM سود خالص به کل درآمد حاشیه سود خالص

 /+-
SIZE 

SIZE2
Ln(کل دارایی ها)  
Ln(کل دارایی ها)2 اندازه

متغیرهای
ویژه بانک� 

BankCh

 /+- E/TA دارایی هاسرمایه به کل  سرمایه

- LLP/TL وام هاهزینه مطالبات مش�وک الوصول به کل  ریس� اعتباری

- CIR نسبت هزینه به درآمد کارایی

- IE/ATD سپرده هاهزینه بهره به میانگین کل 
تأمین هزینه های 
وجوه

 /+- NSFR
تامین وجوه پایدار قابل دسترس به تامین 

وجوه پایدار مورد نیاز
نسبت تامین وجوه 

پایدار خالص
متغیر ریس� 

NSFRنقدینگ� 

+ GDPC GDPساالنه درصد تغییر  تولید ناخالص داخل� متغیرهای کالن 
اقتصادی

Macro Var+ INFC درصد تغییر ساالنه تورم تورم

 /+- CR
سه بانک بزرگ دارایی های : نسبت تمرکز 

دارایی تمام بانک هابه کل 
تمرکز

متغیر ویژه صنعت
IndCh
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ه تفکی� نوع بانک هاب NSFR مقایسه روند نسبت

بانک هاي دولتی

44بانک هاي اصل 

بانک هاي خصوصی

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١
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 برآورد مدل
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)NPM(حاشیه سود خالص  )ROA(بازده میانگین دارایی ها  متغیر وابسته

معناداریسطح tآماره  رگرسیونضرایب معناداریسطح tآماره  رگرسیونضرایب متغیرهای توضیح�

0/000 -4/84*** -0/0699236 0/044 -2/02** -0/0037417 NSFR

0/000 3/80*** 3/188563 0/000 4/89*** 0/5413502 Cons

0/0028 F(8,44)=3/57 0/0000 F(8,44)=7/61 لیمر Fآماره 

0/0046 Χ2(7) =20/48 0/0167 Χ2(7) =17/11 آزمون هاسمن

0/0000 Χ2(9) =62/10 0/0000 Χ2(9) =126/44 ناهمسان� واریانس

0/0000 Χ2(10) =1345/24 0/0000 Χ2(10) =2465/58 آماره والد



نتیجه گیری

•NSFR باشد م� بانک سودآوری برای معناداری و کننده تعیین عامل 
 .گذارد م� تاثیر بانک عمل�رد بر منف� طور به که

 

 برای باید آنها که است ای بیمه پوشش هزینه همچون سودآوری کاهش•
 .نمایند پرداخت بانک� نظام کل مال� ثبات تقویت
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نتیجه گیری

 که می�نند اتخاذ را سیاستهایی همواره مدت کوتاه در بانکها مدیران•
   .باشد داشته همراه به بانک سهامداران برای بیشتری سود

 ریس� جمله از کرد، خواهد تحمیل بانک دوش بر را هایی هزینه اما•
  .یابند م� ظهور مدت بلند در و مرور به که نقدینگ�

  سپرده منافع حفظ راستای در مال� ثبات و تقویت به بانکها نیاز•
 .خود مدت دراز فعالیت ادامه و گذاران
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نتیجه گیری

 طبق نقدینگ� جدید الزامات رعایت مدت بلند در شود م� بین� پیش•
 افزایش نقدینگ�، ریس� کاهش و کنترل مال�، ثبات تقویت به ٣ بال
 به نهایتا و تر ارزان وجوه تامین نتیجه در و بانک اعتباری رتبه

   .شد خواهد منجر باالتر سودآوری

 و NSFR میان تحقیق دراین شده مشاهده منف� رابطه دلیل به•
 انگیزه مرکزی بانک الزام بدون بانکها مدیران حتم طور به سودآوری،

 سازی بوم� و سازی پیاده بنابراین .ندارند حدود این رعایت برای ای
 م� نظر به ضروری مرکزی بانک توسط ٣ بال جدید نقدینگ� الزامات

.رسد
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