
افزايش مسئوليت بانك مركزى به عنوان عضو، تسويه گر، راهبر و ناظر در سامانه ساتنا

 افزايش ريسك نقدينگى در طول روز بانك ها
ضرورت توجه بيشتر بانك ها به ريسك نقدينگى
عدم دسترسى به اوراق بهادار متنوع
عدم رشد بازار سرمايه و بازار پول در طراحى اوراق بهادار 
عدم عمق بازار سرمايه و درجه نقدشوندگى اندك اوراق بهادار
متوسل شدن بانك ها به حساب اضافه برداشت از بانك مركزى
اعمال محدوديت بانك مركزى در استفاده از اين حساب

 تمركز صرف بر سپرده گيرى
 عدم امكان تامين مالى در طول روز
 عدم اصالح الگوى تامين مالى از طريق بانك مركزى
 عدم امكان پوشش تامين مالى وثيقه اى

امكان گسترش اوراق به صكوك اجاره و مرابحه
ضرورت توجه به رتبه اعتبارى اوراق و ناشر آنها

ضرورت وجود موسسات رتبه بندى اعتبارى واجدشرايط

ضرورت توجه به تامين مالى وثيقه اى
ضرورت معرفى وثايق واجد شرايط

ضرورت قيمت گذارى مداوم وثايق و ارزيابى اعتبار آنها
ضرورت طراحى سامانه مديريت وثايق

ضرورت طراحى استراتژى هاى تامين مالى در سامانه تابا در شرايط بحران

 تمركز بر 3 نوع محدود از اوراق بهادار

ارتباط صرف با سامانه خزانه مركزى

Repo تمركز صرف بر تامين  اعتبار از طريق

عدم توجه به شرايط اضطرار و ضرورت طراحى استراتژي هاى قبلى 
در تامين نياز نقدينگى بانك ها در شرايط اضطرار از طريق اين سامانه

  امكان تامين مالى در طول روز
 امكان اعمال وظيفه وام دهنده نهايى توسط بانك مركزى در قالب الگويى مدون
امكان پوشش تامين مالى وثيقه اى در قالب موافق نامه عمومى بازخريد اوراق بهادار

1387 1388 

اتاق پاياپاى اسناد بانكى

سامانه ساتنا

1385

پياده سازى بازار بين بانكى ريالى طراحى سامانه تابا

محدوديت هاى تابا

عدم امكان تامين مالى به پشتوانه ديگر اوراق بهادار قابل معامله در بورس
ضرورت برقرارى ارتباط با شركت سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه

ناكامى مديريت ريسك نقدينگى 
در سايه سامانه هاى ذى ربط


