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 فهرست مطبلب

 ّب ٍ هؼبٍضِ ثیي ریسک ٍ ًمدیٌگیسبهبًِ ّبی تسَیِ پرداخت •
 سیبست ثبًک هرکسی در ًظبم ّبی پرداخت•
 تئَری ثبزی ّب ٍ رفتبر ثبًک ّب•
 طرح هسئلِ ٍ ًگبّی ثِ ادثیبت هَضَع•
 تصریح هدل ٍ ثرآٍرد آى•
 ًتیجِ گیری•

 

 

 



 وظبم هبی تسًیه پرداخت هب

   سبهبًِ ّبی تسَیِ پرداخت ّبی خرد•
 ضتبة–
 پبیب–

 اًَاع سبهبًِ ّبی تسَیِ پرداخت ّبی ػودُ•

 Net Settlement -ًظبم تسَیِ خبلص پرداخت ّب –

System 
 Real-Time Gross – آًیخبلص ًبًظبم تسَیِ –

Settlement System 

 

 



 مؼبيضه ریسک ي وقذیىگی

 تسَیِ ٍ  Clearingتفبٍت ثیي زهبى تصفیِ •
Settlementثبػث ایجبد ریسک سیستویک هی ضَد. 

 
رٍش تسَیِ آًی ٍ ًبخبلص تجبدالت در سبتٌب اگرچِ کبّص لبثل •

هالحظِ ریسک سیستویک  را ثِ دًجبل دارد اهب در کٌبر اهکبى  
افسایص سرػت تجبدالت ٍ تسَیِ پرداخت ّب، ثبػث افسایص ًیبز 

 ًمدیٌگی ثبًک ّب در ًظبم پرداخت هی ضَد
 

درصدی در ًیبز ًمدیٌگی ثبًک ّب را  60ثرآٍرد ّبی اٍلیِ افسایص •
ِ ًٍد )پیص ثیٌی هی کرد   (.1390سپ

 



 مىببغ تبمیه وقذیىگی

رلوی کِ ثبًک ثِ حسبة خَد در سیستن اٍل رٍز ٍاریس •
 هی کٌد

 

دریبفتی طی رٍز از ثبًک ّبی دیگر از جْت دستَر ّبی  •
 پرداختی کِ ذیٌفغ حسبة هطتری ثبًک است

 

 سیبست ّبی اػتجبری ثیي رٍز ثبًک هرکسی•

 



سیبست هبی ببوک مرکسی در زمیىه مذیریت 
 وقذیىگی در وظبم پرداخت 

تسْیالت ًمدیٌگی رایگبى ثیي رٍز ثر پبیِ ٍثیمِ ٍ ثِ •
 یب اثسار دیگر REPOکوک لراردادّبی ثبزخرید   

 
 اجبزُ اضبفِ ثرداضت در لجبل پرداخت ّسیٌِ •

 

 



 طرح مسئله

وقل قًل از مسئًلیه بخش پرداخت هبی یکی از 
 :ببوک هب

ثرخی ثبًک ّب سیستن سبتٌب را لطغ هیکٌٌد ٍچک » •
رهسدار صبدر هی کٌٌد کبرهسدش را ّن هی گیرًد ثرخی 

ًیس درخَاست سبتٌبی رلن ثبالی هطتری را پبیب هی کٌٌد  
حتی اگر پرداخت از . ٍکبرهسد رهسدار را لطغ هی کٌٌد

 «طریك سبتٌب ثبضد حَالِ ٍاردُ راثب تبخیر ٍاریس هیکٌد

 

 



 تبخیر در تسًیه پرداخت هب

تبخیر در ارسبل تَسط ضؼجِ دریبفت کٌٌدُ ثِ خساًِ •
 داری هرکسی

 
 تبخیر در ارسبل خساًِ داری هرکسی •

 
تبخیر ثدلیل ػدم ٍجَد ًمدیٌگی الزم در حسبة ثبًک •

 در سیستن سبتٌب ًسد ثبًک هرکسی
 

 

 



 وگبهی به ادبیبت مًضًع

ِ تر ٍ • ّر چِ تأهیي ًمدیٌگی ثیي رٍز ثرای ثبًک ّب پر ّسیٌ
دضَار تر ثبضد تأخیر ثیطتری در ارسبل دستَر ّبی  

 .پرداخت اًتظبر رفتِ ٍ سیستن ًبکبرآهد تر ػول هی  کٌد
گبلجیبتی ٍ ، ( 2006)، آلي تَرى ٍ ّوکبراى  (2005)فیَرتی    –

ِ رٍ ٍ ّوکبراى  ٍ ( 2007)سَراهکی   (2009)آرسی

 استفبدُ از تئَری ثبزی ّب•
 (  1997)کَثبیبکَا  : ثبزی ّوبٌّگی–
 (  2003ٍ  2006)ثخ ٍ گرت  : هدل ثبزی ثیسی–

 



 رفتبر ببوک هب در مذل ببزی

  ،  D:هزینه تاخیر
  C:هزینه تحصیل نقدینگی دربرابر وثیقه 



 سیبست ببوک هبی مرکسی در تبمیه وقذیىگی
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 فرضیه تحقیق

ثیي هتَسط هجلغ دستَر ّبی پرداخت تسَیِ ضدُ در •
سبػت ّبی آغبزیي کبر سیستن ٍ پبیبى کبر سیستن  

 .تفبٍت هؼٌی داری ٍجَد ًدارد

 



تعداد در ماٌساعت
متًسط 

تعداد
سُم از مبلغسُم از تعدادمتًسط مبلغ ريزاوٍمبلغ

7-856,1862,3412,177,176,934,22290,715,705,5933.37%0.21%

8-9196,3888,18335,132,553,281,8911,463,856,386,74511.77%3.47%

9-10259,16810,799149,213,178,170,4766,217,215,757,10315.53%14.73%

%18.41%511,74221,323186,522,908,386,5897,771,787,849,44130.67 صبح

10-11290,55712,107171,409,367,706,4777,142,056,987,77017.41%16.92%

11-12294,88812,287139,176,028,326,7275,799,001,180,28017.67%13.74%

12-13260,37410,849121,379,935,776,8635,057,497,324,03615.61%11.98%

%42.64%845,81935,242431,965,331,810,06717,998,555,492,08650.69بیه ريز

13-14176,1737,34176,418,454,610,6673,184,102,275,44410.56%7.54%

14-1574,3133,096100,794,137,787,0804,199,755,741,1284.45%9.95%

15-1646,0231,91891,526,124,790,3143,813,588,532,9302.76%9.04%

%26.53%296,50912,355268,738,717,188,06111,197,446,549,50317.77  بعد ازظُر

16-1714,00058383,595,683,052,3293,483,153,460,5140.84%8.25%

17-183151316,274,054,306,795678,085,596,1160.02%1.61%

%2.55%78325,879,912,795,4441,078,329,699,8100.00بعد از ساعت 18

1,668,46369,5191,012,976,607,539,28042,207,358,647,47011جمع کل

باوک با باوک

                                                         دستًرپرداختُای تسًیٍ شدٌ در ساتىا بٍ تفکیک ساعت

                                                                                دی ماٌ 1390

سُم



 تصریح مذل ي برآيرد آن

Sample: 1 3045       

Included observations: 3045     

Number of always included regressors: 87   

Number of search regressors: 6   

Selection method: Stepwise forwards   

Stopping criterion: p-value forwards/backwards = 0.5/0.5 

          

          

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

          

          

W=2 2.66E+10 1.23E+10 2.164570 0.0305 

W=6 -2.11E+10 1.07E+10 -1.962408 0.0498 

B=BANS,H=1 7.75E+10 3.94E+10 1.967361 0.0492 

B=BANS,H=2 5.40E+10 3.94E+10 1.370696 0.1706 

B=BANS,H=3 6.85E+10 3.94E+10 1.739068 0.0821 

B=BDAY,H=1 5.09E+09 3.94E+10 0.129260 0.8972 

B=BDAY,H=2 3.51E+09 3.94E+10 0.089192 0.9289 

B=BDAY,H=3 1.46E+10 3.94E+10 0.372075 0.7099 

B=BEGN,H=1 7.06E+10 3.94E+10 1.793597 0.0730 

B=BEGN,H=2 9.69E+10 3.94E+10 2.462175 0.0139 

B=BEGN,H=3 4.34E+11 3.94E+10 11.03090 0.0000 

B=BJIV,H=1 4.19E+08 3.94E+10 0.010648 0.9915 

B=BJIV,H=2 4.19E+08 3.94E+10 0.010648 0.9915 

B=BJIV,H=3 4.19E+08 3.94E+10 0.010648 0.9915 

yith = 𝑘𝑡
t

W𝑡 +  𝜆𝑖ℎ
ℎ𝑖

𝐵𝑖 ∗ Hh + 𝜀𝑖𝑡ℎ  



 آزمًن تفبيت در پرداخت هبی صبح ي بؼذ ازظهر

   ثؼدازظْر ٍ درصجح  ضدُ تسَیِ ّبی دستَر ثِ هرثَط ضرایت
 ضرایت ثراثری آزهَى ٍ

 آزهَى ثؼدازظْر صجح   ثبًک ًبم

 F-Statistic 

 0.87 68.5 77.5 اًصبر ثبًک

 0.86 14.6 5.09   دی ثبًک

 0.00 43.4 7.06   ًَیي التصبد ثبًک

 0.91 255 202 پبسبرگبد ثبًک

 0.42 154 148   هسکي ثبًک

 0.00 196 133   هلت ثبًک

 0.02 246 74.5   پبرسیبى ثبًک

 0.59 35 5.33   گردضگری ثبًک

 0.99 2.34 1.73  ایراًیبى حکوت ثبًک

 0.50 10.1 46.8   زهیي ایراى ثبًک

 0.83 22.6 10.9  ضْر ثبًک

 0.75 15 32.6 تؼبٍى تَسؼِ ثبًک

 0.83 10.3 21.9   هؼدى ٍ صٌؼت ثبًک

λib = λia  H0: 



 آزمًن تفبيت در پرداخت هبی صبح ي بؼذ ازظهر
λib = λia  H0: 

 0.00 415 645   ایراى صبدرات ثبًک

 0.90 39 32.5   تبت ثبًک

 0.00 351 799   تجبرت ثبًک

 0.87 33.9 43   صبدرات تَسؼِ ثبًک

 0.52 77.1 42.2 کبرآفریي ثبًک

 0.72 3.32 22.9   کطبٍرزی ثبًک

 0.80 4.28 18.2   ایراى هْر ثبًک

 0.55 1100 1130   ایراى هلی ثبًک

 0.45 91.7 133 ثبًک پست

 0.97 177 175   رفبُ ثبًک

 0.49 119 81.3 سبهبى ثبًک

 0.00 188 364   سپِ ثبًک

 0.93 101 96   سیٌب ثبًک

 0.89 67 59.4   سرهبیِ ثبًک



 وتیجه گیری

سیبست ّبی ثبًک هرکسی در زهیٌِ هدیریت ًمدیٌگی  •
در ًظبم پرداخت کِ ثصَرت فراّن آٍردى تسْیالت  

 .ًمدیٌگی ثیي رٍزثِ طَر رایگبى هی ثبضد
 

کِ در سبزگبری ثبهجبًی  ایي هطبلؼِ ًطبى هی دّد ًتبیج •
دال ثر تالش ثبًک ّب در ضَاّد تجرثی  تَاى ًوی ًظری 

ثِ تؼَیك افکٌدى تسَیِ پرداخت ّبی ثیي رٍز در 
 .سیستن پرداخت ّبی ػودُ کطَر ارائِ کرد


