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مقدمه

اسنادثانویهازارببانکی،بینبازارازمتشکلپولبازار.داردپولیسیاستهایاجرایدراساسینقشیبانکیبینبازار
زیرساختهایدرضعفبهتوجهباکهاستبهاداراوراقفروشوخریدبازاروسپردهگواهیتجاری،اوراقخزانه،

یبینبانکبازارنقشایران،همچونتوسعهحالدرکشورهایدرثانویهبازارهایتوسعهفقدانومالیبازارهای
منابعبهنکهابانیازصورتدربهعبارتی.استاهمیتحائزوتوجهقابلپولیسیاستغیرمستقیمابزاریکبهعنوان
بانکهاسایرازاستقراضوبانکاینازبرداشتاضافهمرکزی،بانکاعتباریخططریقازمیتوانندبانکنقدینگی،
بانکهاترسدسدرابزارهایازیکیبهعنوانبانکیبینبازاربرمقالهایندر.نمایندجبرانراخودنقدینگیکسری
ریسکقالبدردیگریچالشآنتامینونقدینگیبحثدیگردرسویاز.استشدهتوجهنقدینگیتامینبرای

طریقازبالبانکینظارتکمیتهرهنمودهایبهتوجهبا.استمطرحبحرانبروزهنگامدروجوهتامینونقدینگی
بانکیبینبازاربرنقدینگیپوششنسبتبررسیبهاستشدهسعیمقالهایندرنقدینگیپوششنسبتمعرفی
.شودپرداختهموضوعاینتبیینبهکشوربانکیشبکهماهانهدادههایازاستفادهباوشدهپرداخته



نقش بازار بین بانکی در اجرای سیاست پولی 

بهتوجهتورممهاروپولیمتغیرهایکنترلوبانکهااعتباریقدرتافزایشومرکزیبانکبابانکهارابطهاصالحبرای
بانکورزروفدرالاروپا،اتحادیهمرکزیبانککهمیکندبیان(2011)اسمیتزارتباطهمیندر.استالزمبانکیبینبازار

میدهدنشاننیز(2001)بوری.دارندتاکیدپولیسیاستابزارعنوانبهآنسودنرخوبانکیبینبازاربرانگلستانمرکزی
بازار،ایندراستقراضحجموجهتشکلدهیوآزادبازارطریقازبانکیبینبازارسودنرخدستکاریبامرکزیبانککه

واستپولیهایسیاستهایتکانهانتقالسازوکارشروعنقطهبازاراین.میکنداستفادهآنازسیاستگذاریابزاربهعنوان
ازآنهابرداشتضافهاکاهشها،بانکنقدینگیمدیریتبهبوداعتباری،وپولیهایسیاستموثراجرایهمچونمزایایی
توانتتقویوطریقاینازتسهیالتسودنرخکاهشامکانوهابانکبرایمنابعتجهیزهزینههایکاهشمرکزی،بانک
بازاردر.(2017همکاران،وپاتانیک)داردخودباراگذاریسرمایهوتولیدیواحدهایلیماتامینجهتدرهابانکمالی
تامینههایهزینبازاراینطریقازبانکها.نمیگیردصورتپولخلقومیشودمجددتوزیعنقدینگیوپولبانکیبین

خودابعمنازبخشینگهداریبامیتوانندبانکهاآنبرعالوه.میدهندکاهشبرداشتاضافهروشازراخودمنابعکسری
ایداراییهکردننقدجایبهبازارنوساناتومالیتکانههایبامواجهصورتدربانکیبینبازاردربانکهاسایردر

.نمایندجلوگیریخودمنافعشدنضایعازونمایندسودبرداریمنابعاینازخودبلندمدت



پیشینه تحقیق

بانکیبینبازارتغییراتبر3بالپیادهسازیکهدادهاندنشانخودبررسیهایدر(2011)اسمیتزو(2013)کیستروبک،(2013)اجفینگروبونر•
کاهشویبانکبینمعامالتحجمدرتغییروبانکهامالیثباتبرقرضدهیووامدهینرخمیانحساسیتایجاد.داردفراوانتاثیر(آنحجمونرخ)

.استشدهاشارهآنبهمحققیناینطرفازکهاستپولبازاربر3بالنقدینگیمقرراتپیادهسازیتاثیرجملهازپولبازارعرضهمنحنی

سیاستهایمیانهماهنگیبرایمناسبعملیاتیچارچوبنیازمند3بالنقدینگیمقرراتپیادهسازیدرکهمیکنندبیان(2012)کیستروبک•
برتواندمیپولیسیاست.باشدداشتهپولبازاربرمعکوسیاثراتمیتواندنقدینگیالزاماتمنظراز3بالپیادهسازیوباشدداشتهوجودبایدپولی
.استکاستهآناثرگذاریازوداشتهتاثیر3بالنقدینگیالزاماتاساس

بانکیشبکهدر2011تا2005سالهایدر(نقدینگیپوششنسبت)3بالنقدینگیالزاماتبرتاکیدباوخودبررسیدر،(2013)اجفینگروبونر•
است،ریسکیرازنامهتدرآنهاتسهیالتآنکهدلیلبهبانکیبینبازاردرراباالتریسودنرخکوتاهمدت،نقدینگیمقداربابانکهاکهدادندنشانهلند

کهانکهاییبکهاستدادهنشانبررسیایننتایجدیگرسویاز.استمعکوسبلندمدتسررسیدبابانکهاییبرایاثراینومیکنندپرداخت
.داشتهاندمثبتیاثرگذارینیزمالیثباتبردارندبانکیبینبازاردراستقراضبرایبهتریشرایط

برتاکیدابآنها.باشدبانکهاراهگشابانکهانقدینگیبحرانبامقابلهدرمیتواندبانکسرمایهحجمکهمیکنندبیان(2013)هلویگوآدماتی•
پوششنسبتکهدادندنشاننیز(2011)الموتوبیندسیل.پرداختهاندبانکهانیازموردمنابعتامینبررسیبهنقدینگیوسرمایهمیانارتباط

.استموثربانکینبیبازارنرخبرنقدینگیپوششنسبتمیزانونمایدکمکبانکیبینبازاردرشرکتدربانکهاانگیزهبهمیتواندنقدینگی



نقدینگیکسریباننشدمواجهوریسکحداقلباومالیبدهیوداراییسررسیدکنترلبهبانکیسیستمتشویقهدفبانقدینگیپوششنسبت

برنسبتاین.میآیددستبهروز30ازکمتردرنقدوجوهجریانخالصبرباالکیفیتباداراییتقسیمازنسبتاین.استشدهارائهبانکدر

پوششبتنساساساینبر.استشدهارزیابیمناسبآندرصدصدازبیشترمقداربالکمیتهطرفازوداشتهتاکیدمدتکوتاهمالیتامین

,BIS)استشدهتعریفزیرصورتبهنقدینگی 2013):

𝐿𝐶𝑅 =
𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑁𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑂𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑎 30 𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
≥ 100%

تغییرایندهد،انجامراداراییهافروشیاخریداریمرکزیبانکاگرکهنمودبیانمیتوان(1968)(Pool)پولبانکیبینبازارمدلمبنایبر

وامخودنگینقدینیازهایرفعبرایمشخصسودنرخبابانکیبینبازارطریقازنیزبانکها.شدخواهدبانکهاترازنامهساختاردرتغییرموجب

در.یشودمایجادتغییراتیترازنامهدروشدهایجادسررسیدهادرتغییرنیزقرضگرفتنیاوامدهیزمانبهبسته.میگیرندقرضیاومیدهد

.میپردازندفعالیتبهزیرفرضیترازنامهبابانکهااولیهحالت



بدهیهاداراییها
𝐷𝑖سپرده                𝑙𝑖تسهیالت                

𝐵𝑖اوراق مشارکت        

𝑅𝑖ذخایر                

𝑌𝑖سرمایه              

𝑖∆حالاگر
1 و ∆𝑖

:بهصورتزیراستiدربازاربینبانکیباشد،اینتغییراتدرترازنامهبانکiمیزانقرضبانک2

بدهیهاداراییها
𝐷𝑖سپرده                𝑙𝑖تسهیالت                 − 𝜀𝑖

𝑖∆وام بین بانکی               𝐵𝑖اوراق مشارکت        
1 + ∆𝑖

2

𝑅𝑖ذخایر                 + ∆𝑖
1 + ∆𝑖

2 − 𝜀𝑖 + 𝑋𝑖               استقراض از بانک مرکزی𝑋𝑖

𝑌𝑖سرمایه              

انکسپردهگیریموقعیتیرادرنظرداشتهباشیدکهیکب.ارتباطمیانیکبانکوبانکمرکزیرادرترازنامهایبهصورتسادهدرنظربگیرید
وبانکمرکزینیزوامواوراقنگهدارینموده.نمودهووامدهیانجاممیدهدواوراقوذخایرخودرابهعنوانداراییدرترازنامهثبتمینماید

.کلذخایرنگهداریشدهتوسطبانکهابرابربامقدارذخایربانکمرکزیوکلسپردههایبانکیاست



نقدینگیپوششسبتنمحاسبهفرمولبهبانکفرضیترازنامهبهتوجهبانقدینگیپوششنسبتبربانکیبینبازارتاثیراتبررسیبرای
:استزیرشکلبهکهاستشدهتوجه

𝐿𝐶𝑅𝑖 =  
𝐵𝑖 + 𝑅𝑖 +  ∆𝑡

𝑖2
𝑡=1 − 𝜀𝑖 + 𝑋𝑖

𝜃𝐷  𝐷𝑖 − 𝜀𝑖 +  𝜃𝑡∆𝑡
𝑖 + 𝜃𝑥𝑋𝑖

≥ 100%     (2) 

 

شدهلحاظمرکزیبانکبدهیبرای𝜃𝑥وزنوبانکیبینوامبرای𝜃𝑡وزنسپردهها،برای𝜃𝐷وزنوجوهجریانخالصمحاسبهبرایحالتایندر
خواهدتاثیرگذارکسررجمخوصورتدرنقدینگیپوششنسبتمحاسبهدربانکیبینسودنرخبهتوجهبابانکیبینبازارازاستفادهبنابراین.است
برقراریصورتدروهداشتآنسودنرخوبانکیبینوامازاستفادهبهکمتریتمایلبانکهانباشد،برقرارنقدینگیالزاماتکهصورتیدرالبته.بود

استفادهانکیببینبازارازنقدینگینوسانکاهشبرایودادهکاهشرامرکزیبانکازاستقراضوتسهیالتمیتوانندبانکهانقدینگیالزامات
.میشودپرداختهبانکیبینبازارنرخبرLCRاثراتتبیینبهسنجیاقتصادمدلازاستفادهباادامهدر.نمایند



اخصنسابتپوشاشابتداتاثیرباازارباینباانکیبارشا.بررسیتاثیراتالزاماتنقدینگیبربازاربینبانکیازمدلهایزیراستفادهشدهاستبرای

.نقدینگیبررسیشدهوسپسبهبررسیتاثیرنسبتپوششنقدینگیبرنرخبازاربینبانکیپرداختهمیشود

LCR =C0
. LCR(-1)+ C1

. Interbank rate +C2. Roe + C3.Capital Ratio+ C4. Deposit ratio + C5 . NPL + C6. 

Inflation + Ɛ

Interbank Rate = C0. Interbank rate(-1)+ C1. Capital Ratio+C2 .LCR + C3.ROE+ C4. Credit-deposit + C5. 

Inflation + Ɛ

وابستهبایاکوقفاهاینمتغیرهای.متغیروابستهنرخبازاربینبانکیاست،متغیروابستهنسبتپوششنقدینگیبودهودررابطهدوماولدررابطه

.ارگیاردمادلماوردبررسایقارپویاییهاایواردشدهاستتابتوانبهخوبیازروشگشتاورتعمیمیافتاهمدلهانیزبهصورتمتغیرمستقلدر

دادههاایبنابراین،اینمدلدرسطحشبکهبانکیکشوربرآوردشدهونیزبهدلیلمحدودیتسریزمانیماورداساتفاده،ایانمادلکاهباهروش

.دهدهئاراتابلوییپویابرآوردشدهاست،میتواندازنظراقتصادسنجینتایجمطلوبیرا



تخمین سومتخمین دومتخمین اولمتغیر

0.936نسبت پوشش نقدینگی با یک وقفه
(4.45)

1.043
(3.96)

1.035
(1.92)

0.005126نرخ بازار بین بانکی
(2.31)

0.00551
(2.935)

0.001118
(3.33)

0.000631بازده سرمایه
(1.67)

0.001441
(2.41)

0.001226
(2.21)

0.00256کفایت سرمایه
(2.85)

0.01334
(2.44)

---

0.0147------نسبت دارایی نقد به کل دارایی
(1.81)

-0.01287نسبت مطالبات غیرجاری
(4.45-)

---0.003985-
(4.17-)

-0.000873تورم
(1.66-)

0.000952-
(1.77-)

0.000397-
(2.71-)

21.3717.39618.37اماره سارگان

0.3470.430.388احتمال

تاثیر بازار بین بانکی بر شاخص نسبت پوشش نقدینگی



تخمین چهارمتخمین سومتخمین دوم تخمین اولمتغیر

0.11089نرخ بازار بین بانکی با یک وقفه
(7.76)

0.0918
(9.7)

0.0902
(8.7)

0.228
(8.6)

1.87نسبت پوشش نقدینگی 
(4.14)

1.26
(2.75)

0.576
(1.92)

0.857
(1.79)

1.22بازده سرمایه
(1.77)

1.37
(2.11)

0.95
(1.83)

2.38
(1.88)

3.73کفایت سرمایه
(1.91)

2.012
(1.89)

2.27
(1.92)

2.94
(2.98)

-0.1173------نسبت تسهیالت به سپرده
(2.42-)

0.289-
(2.24-)

0.0388---------نسبت مطالبات غیرجاری
(2.27)

-0.0349تورم
(1.84-)

0.0489-
(1.74-)

0.00519-
(2.24-)

0.001149-
(2.18-)

20.5918.49618.4719.6اماره سارگان 

0.3590.420.550.48احتمال 

تاثیر نسبت پوشش نقدینگی بر نرخ بازار بین بانکی 



جمعبندی

بابالیتهکم.استشدهارائهپولیسیاستگذاریزمینهدرموثریراهکارهاینقدینگیالزاماتبرتاکیدبا3بالجدیدمقرراتوقوانینتغییراتدر

نسبتاین.دهدمیقرارتوجهموردنقدینگیالزاماتعنوانتحترابانکهانقدداراییهایکیفیتبانکها،توسطنسبتاینمحاسبهبرتاکید

بایتواندمپولیسیاستگذار.استشدهلحاظآنبرایمشخصیاندازچشموشدهاستفادهموردبانکهابرنظارتبرایمرکزیبانکهایتوسط

ارتباط.نمایدراربرقمالیوپولیثباتجهتدرراموثریاقداماتمالیتامینزمینهدربانکهانقدینگیوبانکیبینبازارمیانارتباطاتبهتوجه

بینبهرهنرخکنترلبامرکزیبانکوگرفتهقراربررسیموردکشوربانکیشبکهدرتحقیقایندربانکیبینبازارنرخونقدینگیپوششنسبت

شبکهدرنقدینگیوششپنسبتوبانکیبینبهرهنرخمتقابلارتباط.نمایدمیاقدامکشورمالیوپولیبازاردرنقدینگینیازهایتامینبهبانکی

بانکاستگذاریهایسیبررامهمیتاثیراتمیتواندنقدینگیپوششنسبتبرنظارتکهدهدمینشانآمدهبدستنتایجبامطابقکشوربانکی

.نمایدمیایفاراخودنقشبانکهانقدینگینمودنفراهمدرنقدینگیپوششنسبت.باشدداشتهمرکزی


