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 ر آن د مؤثرو عوامل کالن  بین بانکیسود نرخ رفتار بررسی 

 2رضا ولی نژاد ترکمانی 1فرزاد قادری
  3محمدمهدی احمدی

 چکیده
مدت، لنگر ساختار زمانی نرخ بهره و اولین گام نماگر کوتاه ترینمهم ،هدف عملیاتی سیاست پولی ترینمهمنرخ سود بین بانکی به عنوان 

حاکی از آن است که  1400الی  1396های بررسی رفتار هفتگی نرخ سود بین بانکی ایران طی سال. در مکانیسم انتقال/اشاعه پولی است
بهینه می GARCH(2,1)بیزین، الگوی  -اطالعاتی شوارتز یارمعبراساس همچنین . باشدمی I(0) مانا در سطحنرخ بین بانکی  متغیر
 مدتوتاهکبین بانکی در گرانجری بر نرخ بازار  تأثیرکه متوسط اضافه برداشت، نرخ تورم و نرخ دالر  حاصله حاکی از آن است. نتایج باشد

ه یک ز آن است که واکنش نرخ سود بین بانکی بنرخ سود بین بانکی به متغیرهای توضیحی مورد بررسی حاکی ا العملعکس. تابع گذاردمی
با باشد. واحد تغییر در متغیر لگاریتم اضافه برداشت و تورم بیشتر از واکنش به تغییر متغیرهای لگاریتم دالر و نرخ رشد اضافه برداشت می

بین  به اضافه برداشت و روند افزایشی نرخ نرخ بین بانکی العملعکساین حال، چارچوب مورد استفاده قادر به تبیین عدم تقارن واکنش یا 
باشد که به احتمال زیاد، مربوط به سهم زیاد معامالت بازار بین بانکی یک های بعدی در صورت کاهش اضافه برداشت نمیبانکی در دوره

های ه و در چارچوب تئوریهای روزانرسد بررسی رفتار نرخ بین بانکی یک شبه براساس دادهباشد و به نظر می( میOvernightشبه )
گردد، مند و ترتیبات نهادی ذخایر قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین میمدیریت ذخایر و با تاکید بر عملیات بازار باز و اعتبارات قاعده

 قابلیت تبیین بهتر رفتار نرخ بین بانکی را داشته باشد. 

  GARCHمدل  ،اضافه برداشت ،نرخ ارز ،نرخ تورم ،بازار بین بانکی: های کلیدیواژه
 JEL: C32 ،E40 ،E44بندی طبقه
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 مقدمه 1
کاسه و بازتوزیع نمایند و دسترسی به تسهیالت شان را مدیریت، یکسازند تا وجوهها را قادر میبانکی بانکبازارهای بین

 ,Bai et alنمایند )یک کشور ایفا می را به طور کارا فراهم سازند و نقش کلیدی در سیستم پولی و پرداخت 1مندقاعده
هایی که در پایان روز، در موقعیت نقدی منفی یا کمبود نقدینگی قرار دارند با قرض از بانک مرکزی یا بازار بین(. بانک2016

ایر را به دارای مازاد ذخایر نقدی، در روز بعد ذخ یهاو بانکنمایند بانکی یا ترکیبی از هر دو، موقعیت خود را جبران می
های بلندمدت و بانکی که آن را از سایر بازار وامویژگی بازار بین ترینمهمدهند. بانکی قرض میها در بازار بینسایر بانک

 بر عهدهبانکی چندین هدف مهم را نرخ بهره در بازار بین .است 2بدون ضمانت یدهوامکند، قرض از بانک مرکزی مجزا می
مدت، به دلیل اینکه کمترین سررسید را دارد به عنوان نماگر کوتاه ترینمهمملیاتی سیاست پولی و هدف ع ترینمهمدارد: 

 (Gray,2011است. ) 3لنگر ساختار زمانی نرخ بهره عمل کرده و اولین گام در مکانیسم انتقال/اشاعه پولی
های پولی، فرض بر این است که بانک اکثر مدل؛ اول اینکه در بانکی از چندین منظر مهم استرفتار نرخ بهره بین بررسی

ها از نرخ در این مدل 4مرکزی کنترل کامل بر روی نرخ بهره/سود بین بانکی دارد و سیاست مکانیسم انتقال/اشاعه پولی
های رخیابد و این نبه نرخ بهره بلندمدت تسری می مدتکوتاهگردد، هر تغییری از نرخ مدت بین بانکی آغاز میبهره کوتاه

دهد که از اهداف نهایی بانک قرار می تأثیرها را تحت ، میزان تولید و قیمتاندازپسو  گذاریسرمایهبلندمدت از طریق 
های رسد چراکه نرخپذیر به نظر نمیدر عمل امکان مدتکوتاهرود. به هر حال، کنترل کامل نرخ بهره مرکزی به شمار می

قوی بر سمت  تأثیراینکه بانک مرکزی،  رغمیعلگردند و فاکتورهای سمت عرضه و تقاضا تعیین میبهره در بازارها و از برآیند 
 عرضه داشته لیکن قادر به کنترل کامل آن نیست.

باشد. براساس فرضیه انتظارات، های بهره بلندمدت میمدت یک متغیر توضیحی مهم برای نرخدوم اینکه، نرخ کوتاه
ای آینده به عالوه تعدیل پاداش ریسک است. بنابراین درک بهتر های یک دورهوسط انتظاری بازدهمعادل مت  nبازدهی دوره

های بهره حتی بیشتر از ساختار زمانی نرخ بهره کمک به تشریح سایر نرخ -نرخ یک شبه –رفتار انحنای کوتاه منحنی بازده 
 کند. می

های پذیر معموالً چنین فرصتبینیار وجود ندارد و الگوهای پیشسوم اینکه، در بازارهای کارا، فرصت آربیتراژ ماندگ
 کنند. می فراهمآربیتراژ را 

های مرکزی در مدیریت عرضه کل ذخایر با مجموعه متفاوتی از تضادها مواجه هستند. ذخایر بانکی چهارم اینکه، بانک
نیاز است لیکن وجوه مورد نیاز برای اهداف پرداخت برای اجرای مکانیسم ذخایر و همچنین برای اجرای سیاست پولی مورد 

های مرکزی عالقه ذاتی برای مطالعه در معموالً از مقدار متناسب با نرخ بهره مورد نظر بانک مرکزی زیادتر است و بانک
عملیاتی  مدت به عنوان هدفبانکی دارند و امروزه، نرخ بهره کوتاهبین مدتکوتاهنرخ بهره  کنندهیینتعخصوص عوامل 

  (Moschitz,2004های مرکزی اکثر کشورها در نظر گرفته شده است. )بانک
بانکی دارای سابقه طوالنی در نظام بانکی کشورهای اروپایی و آمریکا و برخی از کشورهای شرقی اینکه بازار بین رغمیعل

گذاری و پایه 1383و  1382های ت مربوطه در سالبانکی در ایران با تصویب مقررااز جمله ژاپن دارد، ایده تشکیل بازار بین
بانکی در ایران، کاهش حجم خطوط اعتباری تاسیس گردید. از جمله اهداف تشکیل بازار بانک بین 1387عمالً در سال 

ی و نقدینگها که دارای اثرات منفی در اقتصاد از جمله افزایش پایه پولی ها و اضافه برداشت بانکاعطایی بانک مرکزی به بانک
الزم و ضروری  فعلی بانکیبازار بینظور ارائه تصویری از فضای با این حال ذکر چند نکته به من بودند، عنوان شده است.

 است:
                                                                                                                                                                         
1 Standing facilities 
2 unsecured 
3 Monetary transmission mechanism 
4 transmission mechanism of monetary policy 
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 بخشی به سیستم پرداخت کلیه پرداختبانک مرکزی به دلیل اطمینان( های بانکی را در قالب ساتناRTGSتایید می )
های جاری خود نزد بانک مرکزی را حتی در صورت عدم وجود ها برعهده حساببانک هایکند یا به عبارتی کلیه چک

  نماید.و به اصطالح موقعیت منفی می 1کند، که منجربه اضافه برداشتموجودی پاس می
 های گذشته نسبت به تغییر نرخ ذخایر قانونی و نحوه محاسبه آن با تاکید بر دوره هایی از سالهبانک مرکزی در بره

 بانکی داشته است. بسزایی بر بازار بین تأثیرنگهداری ذخایر قانونی اقدام نموده است که این موضوع 
  های م دارایینسبت به اجرای سیاست انقباضی پولی از طریق محدودسازی رشد برخی اقال 1399بانک مرکزی در سال

یا  2سقف اعتباری هایسیاستها اقدام نموده است که در قالب ها با عنوان کنترل مقداری ترازنامهبانک
 داشته است.  تأثیربانکی قطعاً بر بازار بین 3QT یمحدودساز

 رای اجرای های دولتی ببانک مرکزی به دلیل روابط مالکیتی و حاکمیتی، عالوه بر اعطای خطوط اعتباری به بانک
دولتی که حجم  هایبانکدرصدی اضافه برداشت از  34ها و اعطای تسهیالت تکلیفی، توانایی اخذ وجه التزام سیاست

 خواهد گذاشت.  تأثیربانکی زیادی از بازار را در اختیار دارند، ندارد که در بازار بین
 بانکی صورت ولت توسط بانک مرکزی در بازار بینحراج اوراق دولتی به اشکال مختلف که به منظور رفع کسری بودجه د

هر بانک به اوراق دولتی و مستثنی شدن از سیاست  درصد دارایی 3گیرد به همراه وضع مقرراتی از قبیل اختصاص می
 را بر بازار داشته است. یراتیتأثکنترل مقداری 

 گیرد و صرفاً یک نزد بانک مرکزی سود تعلق نمیها های بانک مرکزی، به ذخایر قانونی بانکگذاریدر چارچوب سیاست
های قانونی در اکثر اقتصادها خود نرخ سود متعلقه به سپرده که یحالگردد در جزئی پرداخت می یحسابخوشجایزه 

 گردد. به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی می
 ها محاسبه های طی روز بانکافه برداشتها به صورت رایگان بود بدین ترتیب که اضبرای بانک 4تاکنون منابع طی روز

گردید و صرفاً وضعیت آخر روز حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی به عنوان مالک محاسبه وجه التزام و اضافه نمی
ای جدید برای این موضوع و تعیین محدودیت به صورت بانک مرکزی در نظر دارد شیوه که یحالبرداشت بوده است در 

درصدی محاسبه و اخذ نماید. )بانک مرکزی،  14یر در نظر گیرد و مازاد بر آن را با وجه التزام درصد حجم ذخا 30
1400) 

  مدت اهنقدینگی کوت تأمینپولی بانک مرکزی، عملیات بازار باز بانک مرکزی با هدف  گذاریسیاستدر چارچوب جدید
درصد به  14ر کریدور نرخ سود تعریف شده در بازه بانکی و کنترل آن دها سعی در کاهش نوسانات نرخ بهره بینبانک

 درصد به عنوان سقف کریدور دارد.  22عنوان کف کریدور الی 
بانکی در همه کشورها به طور عام و در ایران به طور اخص چندان توسعه نیافته است. ادبیات بررسی رفتار نرخ بین

بانکی ها جهت بررسی رفتار نرخ بهره بین(، اولین مدل2002و  2001) 6( و برتولینی و همکاران1997و  1996) 5همیلتون
(، 2001) 8(، بیندسیل و سیتز2004) 7هایی توسط گسپر و همکارانبه ترتیب برای اروپا و آمریکا ارائه دادند و در ادامه مدل

                                                                                                                                                                         
1 overdraft 
2 Credit ceiling 
3 Quantitative Tightening 
4 intraday 
5 Hamilton  
6 Bartolini et al 
7 Gasper et al 
8 Bindseil and Seitz 
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بندی تجربی از یک مدل ای فرمولدر مطالعه (2004) 3( توسعه یافتند. موسچیتز2003) 2(، ولرتز2002) 1والیمکی
 ساختاری دربردارنده عرضه و تقاضا برای ذخایر ارائه داد که توانایی واکاوی تاثیرات موارد اجرایی را بر نرخ بهره داشت. 

ک نرخ بهره یک شبه حاکی از آن است که نرخ توسط ی کنندهنییتعنتایج تحقیقات تئوریکی و تجربی در خصوص عوامل 
، ذخایر قانونی و هبهر هاینرخ الخصوصیعلریانات وجوه پرداخت، بانک مرکزی و عملیات سری از عوامل شامل ج

های نسبی معامالت در این بازارها شامل هزینههای یک شبه و ذخایر بانکی به هزینهبازار باز. جانشینی بین وام هایسیاست
دهد قرار می تأثیرای نقدینگی کل، نرخ تعادلی را تحت هسپاری بستگی دارد. شوکای از جمله وثیقهای و غیربهرههای بهره

نماید همچنین ها بازتوزیع میهایی که نقدینگی را میان بانکمگر اینکه بانک مرکزی عرضه ذخایر بانکی را افزایش دهد. شوک
  قرار دهد. تأثیرتواند نرخ را از طریق چندین کانال مختلف تحت می

( و همیلتون 1983( توسط شیلر، کمپل و سشونلتز )overnight rateشبه )نرخ یکپیشینه تجربی مدرن در خصوص 
( به این نتیجه 1983گذاری گردید. شیلر و سایرین )آمریکا پایه رو( با تست فرضیه مارتینگل برای نرخ فدرال رز1996)

های ( یک مدل تجربی کامل از نرخ1996کنند. همیلتون )فدرال رزرو از یک روند مارتینگل تبعیت نمی هاینرخرسیدند که 
ارانه نموده  regime-switching EGARCHمیانگین و واریانس شرطی با استفاده از رویکرد  یسازمدلوجوه روزانه با 

های روزانه فدرال رزور حتی طی دوره نگهداری از فرایند مارتینگل است. همیلتون همانند شیلر به این نتیجه رسید که نرخ
، استحکام یافتهG7( در یک مطالعه در خصوص کشورهای منطقه یورو و 2003کند. پرتی، بارتولینی و برتوال )یتبعیت نم

زمانی در واریانس مورد بررسی قرار -مشابه به منظور ارایه واریانس EGARCHهای همیلتون را با استفاده از یک مدل 
( از یک 2006پریرز کئوروز و رودریگوئز مندیزابل )ه است. های بازار یک شبدادند که در حالت کلی، جزء مشخصات نرخ

های بهره اروپا و آلمان استفاده کردند. نتایج این مطالعه به طور برای تست فرضیه مارتینگل برای نرخ EGARCHمدل 
های گروه دلمطالعات زیادی نیز در این چارچوب با استفاده از م .( سازگار بود2003رتی و سایرین )زیادی با مطالعه پ

GARCH های تجربی بر دوره نگهداری ذخایر، عملیات های یک شبه را تحلیل کنند. پژوهشاند تا نوسان نرخساخته شده
 اند. های نقدینگی و پرداخت متمرکز شدهشوک تأثیربانک مرکزی و همچنین 

سابقه بیش از یک دهه بازار بین رغمیعلبانکی حاکی از آن است که مرور مطالعات انجام شده داخلی در حوزه بازار بین
توان در سه بانکی مطالعات قابل توجهی در این حوزه صورت نگرفته است به طور کلی، مطالعات انجام شده داخلی را می

  ؛بندی نمودگروه کلی به شرح زیر طبقه
  4بانکداری اسالمیر قالب مطالعات و معرفی ابزارهای جدید د بازار بین بانکی شناسیآسیب -الف
  5بانکی در اقتصاد و سایر بازارهابازار و نرخ سود بین تأثیر -ب
  6بانکیبانکی و نرخ سود بینرفتار حجم بازار بین -ج

بانکی نرخ سود بینهفتگی ای در خصوص بررسی رفتار حاکی از آن است که مطالعه داخلی مرور مطالعات صورت گرفته
های ابتدا تصویری از بازار بین بانکی ایران در سالگردد در مطالعه حاضر تالش مینگرفته است.  صورت بر آن مؤثرو عوامل 

                                                                                                                                                                         
1 Valimaki 
2 Wurtz 
3 Moschitz 

(، رستمی و شعبان 1398(، مسعودفر )1392)(، مظفری 1397(. نظرپور، نوری و رضایی )1394ندری و خسروی )توان به از جمله این مطالعات می 4
(، شمسی 1394(، موسویان و همکاران )1389(، موسویان و الهی )1395(، شمسی نژاد )1397(، شعبان )1397(، شمسی نژاد و موسویان )1398)

( اشاره 1394(، ندری و محرابی )1399(، شمسی نژاد و موسویان )1392(، موسویان و مظفری )1398(، شمسی نژاد و بریهی )1395نژاد و طالبی )
 نمود.

(، 1396(، محبی، شهرستانی و هژبر کیانی )1395(، قائمی اصل )1395(، توکلی )1399(، عبدالهی )1397خاموشی )توان به از جمله این مطالعات می 5
(، رشیدی و مداح 1398شاهچرا و طاهری )(، 1398(، پیراحمدی )1397(، خلیلی تبریزی )1392(، نظرپور و حقیقی )1398پیراحمدی و همکاران )

 ( اشاره نمود. 1400(، پورعجم و همکاران )1395(، میثمی، ندری و توکلیان )1397(، کاویانی و فخرحسینی )1398)
 ( اشاره نمود.1399(، زنگنه و همکاران )1399(، راعی و همکاران )1399رهبر کومله ) توان بهز جمله این مطالعات میا 6



 

5 

مورد  (1396-1400های )طی سال GARCHو  ARCHهای در قالب مدل بین بانکیسود نرخ  هفتگیرفتار  واخیر ارائه 
پرداخته می سؤاالتگیرد. سپس در قالب سیستم معادالت همزمان به بررسی این موضوعات و پاسخ این بررسی قرار می

بدین  دارد. تأثیرایران در بانکی بین سودنرخ  شود که آیا نرخ تورم، نرخ دالر و اضافه برداشت و نرخ رشد اضافه برداشت بر
 ، لگاریتم نرخ دالر و نرخ رشد اضافه برداشت، نرخ تورمهابانک اضافه برداشت لگاریتم توضیحی هایمتغیر تأثیرترتیب که 

 impulseها )پاسخ تکانهآنی /  العملعکسو توابع  برآورد خواهد شدنرخ سود بازار بین بانکی  متغیر وابسته بر روی
response های وارده بر نرخ سود بین بانکی از سوی متغیرهای توضیحی برآورد و مورد تحلیل شوک تأثیر( یا به عبارتی

 قرار خواهد گرفت. 

 نتایج  2

 ارائه تصویری از بازار بین بانکی ایران 2.1
کی، نبه منظور ارائه تصویری از عمق بازار بین با .به مرور زمان افزایش داشته است تاسیس زمانایران از بانکی عمق بازار بین

 مارهش حجم معامالت بازار بین بانکی با حجم نقدینگی و حجم معامالت اسناد خزانه اسالمی )اخزا( به شرح جدول و نمودار
 ؛ باشدکه نتایج زیر قابل ارائه میمورد مقایسه قرار گرفته  (1)
 صعودی بوده و حجم  1399الی پایان سال  1395، حجم کل معامالت بازار از سال براساس روند زمانی حجم معامالت

هزار میلیارد تومان )همت( و متوسط معامالت روزانه  19.576تا پایان بهمن ماه بالغ بر  1400کل معامالت در سال 
 همت رسیده است.  73به حدود 

 2.5، معادل 1395-1400های مورد مطالعه حداقل نسبت حجم معامالت بازار بین بانکی به حجم نقدینگی طی سال 
، معادل 1400رسیده بوده است. نسبت مذکور در پایان بهمن  برابر 7.6، این نسبت به 1398بوده است و در سال  برابر

 برابر حجم نقدینگی بوده است. 4.42بوده به عبارتی میزان معامالت بازار بین بانکی  4.42
 نسبت  که یطورخزا( بوده است به از حجم معامالت اسناد خزانه اسالمی )ا باالتربانکی همواره معامالت بازار بین

 1398و از سال  برابر بوده 713معادل  1398بانکی به معامالت اخزا در بیشترین مقدار خود در سال معامالت بازار بین
باشد: اول اینکه افزایش حجم انتشار از دو موضوع می متأثراحتماالً رسیده است که  برابر 72با یک روند نزولی شدید به 

های اخیر که به منظور رفع کسری بودجه دولت صورت گرفته است منجربه افزایش حجم خزانه اسالمی در سالاسناد 
ینگی بخشی از نقد تأمینمعامالت ثانویه این اوراق شده است. دوم اینکه اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی و 

 ت بازار بین بانکی شده است. ها از این طریق، باعث کاهش رشد حجم معامالمورد نیاز بانک
پذیری( گذاری و سپردهصرفاً از تنها ابزار موجود در بازار بین بانکی )ابزار سپرده در بازار بین بانکی هابانکعلیرغم اینکه 

 بین بانکیتوان در خصوص عمق بازار کنند نسبت به معامالت اخزاء، معامالت باالتری دارند با این حال نمیاستفاده می
 اظهار نظر مستدلی ارائه نمود. 
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 1جدول 
 همت( -)ارقام به هزار میلیارد تومان بازار بین بانکی و مقایسه یا حجم معامالت اخزا و حجم نقدینگی عملکرد

 پایان بهمن
 شرح 1395 1396 1397 1398 1399 1400

بازار بین  بانکیحجم معامالت بازار بین  19,576 22,461 18,688 10,714 6,405 3,095
 متوسط معامالت روزانه بازار بین بانکی 73 78 65 36 22 10 بانکی

8 12 25 26 70 273 
 -میزان معامالت اسناد خزانه اسالمی

 اخزا
اسناد خزانه 

 یاسالم
 متوسط روزانه معامالت اخزا 1.34 0.29 0.11 0.10 0.05 0.03 اخزا()

 نقدینگیحجم  4,427 3,476 2,472 1,883 1,530 1,253
 نسبت حجم کل معامالت بازار بین بانکی به اخزا 72 320 713 430 513 367
 نسبت متوسط روزانه معامالت بازار بین بانکی به اخزا 54 268 586 348 425 287
 یینگنقدنسبت کل معامالت بازار بین بانکی به حجم  4.4 6.5 7.6 5.7 4.2 2.5

 

 
 اسالمی و حجم نقدینگیعملکرد بازار بین بانکی، حجم معامالت اسناد خزانه  .۱شکل 

 منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا و شرکت فرابورس

  متغیرهای مورد بررسی آمار توصیفی 2.2
دقیق آنها، تخمین  وتحلیلیهتجزای متغیرهای مورد استفاده جهت برآورد مدل و برای بررسی مشخصات عمومی و پایه

های متغیرهای اصلی تحلیل توصیفی داده دهندهنشان (2)توصیفی مربوط به آنها، الزم است. جدول شماره  یاهآماره
مقادیر میانگین و میانه، کمینه و بیشینه، انحراف معیار و ضرایب چولگی و کشیدگی  .باشدمی پژوهشاستفاده شده در این 

  .رد بررسی، محاسبه شده استداده مو 263متغیرهای مستقل و وابسته مربوط به  برای
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 2 جدول
 متغیرهای پژوهش آمار توصیفی

 بیشینه کمینه میانه میانگین نام متغیر
انحراف 

 معیار
ضریب 
 چولگی

ضریب 
 کشیدگی

 46/11 -59/2 14/2 96/22 23/8 47/19 89/18 نرخ بازار بین بانکی
 390/3 706/0 86/17 32/116 25/25 84/52 54/40 متوسط اضافه برداشت

 73/4 -33/0 08/11 34/39 -54/45 55/1 08/1 نرخ رشد اضافه برداشت
 84/3 003/1 052/0 233/0 -003/0 055/0 064/0 نرخ تورم
 62/1 196/0 86294 317040 37310 130370 150895 نرخ دالر

 

و دارای کمترین و بیشترین مقدار به  %18.89سال مورد مطالعه، معادل  4طی  نرخ بازار بین بانکیمیانگین هفتگی 
ریال و  37310بوده است. نرخ دالر نیز کمترین و بیشترین مقدار به ترتیب معادل  %22.96و  %8.23ترتیب به میزان 

مات مصرفی شهری بانک های شاخص کاالها و خدشایان ذکر است در خصوص نرخ تورم، از داده ریال بوده است. 317040
  مرکزی ایران استفاده شده است.

 ضریب همبستگی پیرسون ۲.۳
قطعیت به روش پیرسون خالصه شده  ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی به عنوان معیار عدم (3) شماره در جدول

اضافه برداشت و نرخ بازار بین متوسط ضریب همبستگی بین دو متغیر  دهندمینشان  (3)که نتایج جدول  طورهمان .است
است. لذا بین این دو متغیر همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد. بین نرخ تورم و نرخ بازار بین  471/0 ، مثبت و معادلبانکی

بانکی همبستگی وجود دارد ولی ضعیف است. همچنین بین نرخ رشد اضافه برداشت و نرخ دالر با نرخ بازار بین بانکی 
 ی وجود دارد.همبستگی ضعیف

 3جدول 
 پیرسون بین متغیرها ضرایب همبستگی

Log 
($ Rate) 

Inflation ODGR AOD IIR 
Corrlation 
t-statistic 

    000/1 IIR نرخ بازار بین بانکی 

   000/1 
481/0 
698/4 

AOD لگاریتم اضافه برداشت 

  000/1 
180/0 
940/2 

025/0- 
409/0- 

ODGR نرخ رشد اضافه برداشت 

 000/1 052/0 
844/0 

270/0 
508/4 

057/0- 
921/1- 

 Inflationنرخ تورم 

000/1 075/0 
236/18 

034/0 
549/0 

420/0 
423/7 

034/0- 
957/0- 

Log لگاریتم نرخ دالر 
($) Rate 

 

 زمانی متغیرهای مورد بررسی روند 2.۴
 گردد نرخ بازار بین بانکیکه مشاهده می طورهمان( ارائه شده است. 2در شکل شماره ) روند زمانی متغیرهای مورد بررسی

رسیده است. از جمله موارد جالب توجه،  %8های مورد مطالعه حدود ترین حد خود طی سالبه پایین 1399سال  یلدر اوا
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افه اض به خود گرفته است و عالوه بر آن، افزایش نوسان نرخ رشد یصعودباشد که روند روند حرکت متغیر اضافه برداشت می
  را نیز به همراه داشته است. 1400و  1399های برداشت در سال
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 زمانی متغیرهای نرخ بازار بین بانکی، متوسط اضافه برداشت، نرخ رشد اضافه برداشت، تورم و نرخ دالر روند. 2شکل 

 آزمون ریشه واحد و مانایی 2.۵
سری زمانی مورد استفاده قرار  هایی است که برای تشخیص ایستایی یک فرآیندآزمون ینترمعمولآزمون ریشه واحد، از 

بررسی  مورد ابتدا مانایی متغیرها ،کاذب در تحقیق هاییونرگرستحقیق برای جلوگیری از انجام  یسازمدلقبل از  .گیردمی
 یهاآزمون. با استفاده از شده است استفاده 2یافتهیمتعم دیکی فولر 1برای این منظور از آزمون ریشه واحد قرار گرفته که

با مرتبه واگرا ))با مرتبه انباشتگی صفر( و یا  مانا زمانی مورد استفاده فرایندی هاییسرصورت گرفته این موضوع که آیا 
ی قرار قیق مورد بررسمنظور آزمون ریشه واحد بر روی متغیرهای تح دارند، بررسی شده است. برای اینانباشتگی غیرصفر( 

در سطح،  Rate $ با توجه به نامانا بودن متغیر. اندشدهخالصه  (4)شماره  گرفته است. نتایج آزمون ریشه واحد در جدول
 شده است.گیری تکرار  آزمون با یک بار تفاضل

                                                                                                                                                                         
 سری زمانی انباشتگیدرجه تعیین  1

2 ADF 
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 4 جدول
 یافتهیمتعمریشه واحد دیکی فولر  آزمون

 آماره محاسباتی متغیر
 بحرانی یرمقاد

 نتیجه دارییمعنسطح 
01/0 05/0 1/0 

IIR 904/3- 994/3- 427/3- 137/3- 013/0 I(0) 
AOD 849/8 576/2- 942/1- 615/1- 000/0 I(0) 

ODGR 101/6 994/3- 427/3- 137/3- 000/0 I(0) 
Inflation 510/3 993/3- 427/3- 136/3- 040/0 I(0) 

$ Rate 179/16- 573/2- 942/1- 615/1- 000/0 I(1) 
 

 بررسی وجود اثرات ناهمسانی واریانس 2.۶
در واقع قبل از برآورد مدل  .گردددر این مرحله راجع به ثابت یا متغیر بودن واریانس جمله خطا آزمون ناهمسانی انجام می

و  IIRول سری تبه اابتدا معادله میانگین که متغیر وابسته آن، تفاضل مر ،. بدین منظورگیرد بایستی چنین آزمونی صورت
 .گرددمیاست، برآورد  مبدأصرفاً دارای عرض از 

 5جدول 
 ARCHآزمون 

000/0 Prob.F(2,254) 182/15 F-statistic 
000/0 Prob. Chi Square(2) 442/27 Obs*R-squared 

 

 1یین رگرسیون کمکی( در سطح بتعداد مشاهدات در ضریب ت ضربحاصلدو )فیشر و کای  هایآمارهمعنادار بودن 
که جمله خطای معادله میانگین، دارای مشکل ناهمسانی واریانس شرطی است. بنابراین، برای تبیین  دهدمیدرصد نشان 

فرآیند ناهمسانی واریانس شرطی موجود  IIRسری  هاینوسانو به تبع آن تبیین  IIRتفاضل مرتبه اول سری  هاینوسان
 باید لحاظ گردد. 

 تعیین وقفه بهینه 2.۷
رین معیار شده است. بهت محاسبه هاترکیببیزین به ازای تمام  -اطالعاتی شوارتز رای تعیین وقفه بهینه سیستم، معیارب

 .گیردیمکمترین وقفه را برای وقفه بهینه در نظر  که باشدمیبرای تعیین تعداد وقفه بهینه، استفاده از معیار شوارتز 

 6جدول 
 وقفه بهینه تعیین

 GARCH SIC q1p1 SIC q2p1 SIC q1p2 SIC q2p2الگوهای 
SIC 32/37 51/37 14/37 98/37 

 

با استفاده از الگوی  1 وقفه ،بیزین -اطالعاتی شوارتز یارمعکه بر اساس  دهدمیشان ن 5 نتایج ارائه شده در جدول
GARCH ،بهینه است وقفه (GARCH(2,1.  با رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی با استفاده از مرتبه لذا برای برآورد مدل

و نتایج برآورد معادله میانگین و نتایج برآورد  IIRتفاضل مرتبه اول سری  یسازمدل، نتایج GARCHو   ARCHجمالت
 :باشدمیشرح زیر معادله واریانس شرطی به 
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(1) ∆𝐼𝐼𝑅𝑡 = −0.002 + 𝜀𝑡 
(2) 𝜎𝜀𝑡

2 = 0.006 + 0.716𝜀𝑡−1
2 − 0.364𝜀𝑡−2

2 + 0.457𝜎𝜀𝑡−1
2 − 0.154𝜎𝜀𝑡−2

2 

مقادیر سطح و تفاضل مرتبه  اینمونهو برون  یانمونهدرون  بینییشپبرای  GARCHاز این رو با توجه به نتایج الگوی 
 :باشدمیبه صورت زیر  IIRاول سری 

 
 متغیر نرخ بازار بین بانکی اینمونهو برون  اینمونهدرون  بینیپیش .3شکل 

 رنجربررسی علیت گ 2.۸
های مورد علیت برای متغیر علیت یکی از مسائل اساسی در تحلیل رابطه بین متغیرهای اقتصادی است. برای تعیین جهت

ندارد. روش مرسوم برای بررسی علیت، معروف به آزمون  گیرد که مبانی نظری صریحی در مورد آنها وجوداستفاده قرار می
)صرفاً نقش متغیرهای توضیحی بر روی  آنها هایواریانستغیرهای تحقیق و آزمون روی م علیت گرانجری است. نتایج این

  .خالصه شده است( 7شماره )جدول  به عنوان معیار سنجش عدم قطعیت در متغیر وابسته نرخ بازار بین بانکی(

 7جدول 
 علیت گرانجری آزمون

 متغیر وابسته: نرخ بازار بین بانکی
Chi-sq df Prob. 

 توضیحیمتغیرهای 
OVERDRAFT 422/2 1 035/0 
OVER_RATE 656/3 1 055/0 
INFLUTION 635/3 1 002/0 

LOG_$_RATE 121/4 1 042/0 
All 222/17 4 002/0 
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 مدتوتاهکگرانجری بر نرخ بازار بین بانکی در  تأثیردهد که متوسط اضافه برداشت، نرخ تورم و نرخ دالر نتایج نشان می
اضافه  که نرخ دهدمیخواهد بود. همچنین نتایج نشان  تأثیرگذاربعدی نیز بر نرخ بازار بین بانکی  هایدورهو در  گذاردمی

رگذار بعدی اث هایدورهولی طبق آزمون علیت در  گذاردمین مدتکوتاهگرانجری در  تأثیربرداشت بر نرخ بازار بین بانکی 
یل ذ صورتبهادراک بصری بیشتر در خصوص روابط پویای بین متغیرهای مزبور  برای 1خواهد بود. نمودار تابع پاسخ تکانه

آن تا چند دوره در متغیر پاسخ دوام  تأثیرآن ایجاد شود،  هایوقفهکه اگر یک شوک در یکی از متغیرها یا  دهدمینشان 
 خواهد داشت.

 برآورد روابط بین متغیرها 2.۹
تحلیل  برای. شودمیبزرگ و تغییرات کوچک منجر به تغییرات کوچک  ییراتتغدر سری زمانی، تغییرات بزرگ منجر به 

ازار نرخ تورم و نرخ دالر( و نرخ ب )متوسط اضافه برداشت، نرخ رشد اضافه برداشت، متغیرهای توضیحیرابطه بین  پویایی
نتایج ارائه شده در قسمت در قالب سیستم معادالت همزمان استفاده شده است.  VARبرآورد مدل با رویکرد ، از بین بانکی

 . دهندمیضرایب برآوردی واریانس شرطی را نشان  (8شماره )اول جدول 

                                                                                                                                                                         
1 Impulse response function(IRF) 
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 8جدول 
 نتایج برآورد مدل در قالب سیستم معادالت همزمان

 coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 
C(1) 978/0 011/0 095/83 000/0 
C(2) 003/0 001/0 103/2 035/0 
C(3) 004/0- 002/0 912/1- 056/0 
C(4) 168/2- 698/0 104/3 002/0 
C(5) 259/0- 127/0 030/2- 042/0 
C(6) 406/1 646/0 174/2 029/0 
C(7) 116/0 198/0 587/0 557/0 
C(8) 909/0 026/0 877/33 000/0 
C(9) 073/0 037/0 974/1 048/0 

C(10) 150/0 773/11 012/0 989/0 
C(11) 613/2 156/0 212/1 225/0 
C(12) 403/10- 892/10 955/0- 339/0 
C(13) 303/0 332/0 911/0 362/0 
C(14) 168/0- 044/0 752/3- 000/0 
C(15) 144/0 062/0 309/2 021/0 
C(16) 161/2- 737/19 109/0- 912/0 
C(17) 578/5 615/3 542/1 123/0 
C(18) 890/23- 263/18 308/1- 191/0 
C(19) 000/0- 000/0 623/1- 104/0 
C(20) 730/6- 490/7 898/0- 368/0 
C(21) 800/9 000/0 941/0 346/0 
C(22) 860/0 032/0 189/26 000/0 
C(23) 017/0 006/0 966/2 003/0 
C(24) 061/0 030/0 015/2- 044/0 
C(25) 001/0 000/0 848/1- 064/0 
C(26) 150/3- 200/8 383/0- 701/0 
C(27) 550/8- 000/0 749/0- 453/0 
C(28) 040/0 035/0 132/1 257/0 
C(29) 989/0 006/0 153/15 000/0 
C(30) 075/0 033/0 278/2 022/0 

R-squared 0.239846 Mean dependent var 18.89218 
Adjusted R-squared 0.174993 S.D. dependent var 2.146632 

S.E. of regression 0.178449 Sum squared resid 25.14954 
Durbin-Watson stat 2.009797     

 

های نرخ درصد از نظر آماری معنادار هستند. بنابراین شاخص 5در سطح  (C29)و  (C23)و  (C9)و  (C1)ضرایب 
در سطح  (C13). در مقابل ضریب پذیرندیم تأثیربازار بین بانکی، متوسط اضافه برداشت، نرخ تورم و نرخ دالر از وقفه خود 

فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود اثرات متقاطع بین نرخ اضافه برداشت و  تواننمیدرصد از نظر آماری معنادار نیستند و  5
 نمود. نرخ بازار بین بانکی را رد 
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 پاسخ تکانه آنی یا العملعکس بررسی توابع 2.1۰
نمودار ردیف اول مربوط به  5 ( ارائه شده است.4نمودار توابع پاسخ تکانه متغیرهای وابسته و توضیحی در شکل شماره )

نرخ سود بین بانکی به سایر متغیرهای توضیحی از جمله اضافه برداشت، نرخ تورم، نرخ دالر و نرخ رشد  العملعکستابع 
به یک واحد  واکنش نرخ سود بین بانکی باشدکه در نمودارهای مربوطه مشخص می طورهمانباشد. اضافه برداشت می

شت تغییر متغیرهای لگاریتم دالر و نرخ رشد اضافه بردا لگاریتم اضافه برداشت و تورم بیشتر از واکنش بهتغییر در متغیر 
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 پاسخ تکانه آنی یا العملعکس توابع .4 شکل

 بحث 3
با توجه به چارچوب و اهداف مطالعه که در بخش اول ارائه گردید و نتایج مدل مورد مطالعه که در بخش دوم بیان گردید 

 ی عمیقی قرار گیرد. اکاوهای موجود مورد وگردد نتایج به دست آمده با تاکید بر محدودیتتالش می در این بخش
تا پایان  1400صعودی بوده و حجم کل معامالت در سال  1399الی پایان سال  1395حجم کل معامالت بازار از سال  (1

حجم  ،1-2بق نتایج ارائه شده در بخش مطاهزار میلیارد تومان )همت( رسیده است.  19.576بهمن ماه بالغ بر 
های اخیر، و در سال از حجم معامالت اسناد خزانه اسالمی )اخزا( بوده است باالتربانکی همواره معامالت بازار بین

 و اسناد خزانه اسالمیمعامالت ثانویه انتشار و افزایش حجم افزایش رشد معامالت بازار، کاهش نسبی داشته است که 
ها از این طریق، باعث کاهش بخشی از نقدینگی مورد نیاز بانک تأمینیات بازار باز توسط بانک مرکزی و اجرای عمل

اظهارنظر در خصوص عمق بازار بین بانکی و حد بهینه آن،  با این حال، بین بانکی شده است. رشد حجم معامالت بازار
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بین بانکی بازار در ها بانکارد. با این حال، در حال حاضر ای جداگانه دموضوع مفصلی است که نیاز به انجام مطالعه
پذیری( استفاده نموده و تعریف ابزارهای جدید گذاری و سپردهصرفاً از تنها ابزار موجود در بازار بین بانکی )ابزار سپرده

 تواند بر عمق بازار بیفزاید. ها با یکدیگر میبانک مابینیفدر معامالت 
، متوسط اضافه برداشت، شامل نرخ سود بین بانکی 2-2در بخش  آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسینتایج بررسی  (2

 دهد؛ نرخ رشد اضافه برداشت و نرخ تورم و دالر، نکات حائز اهمیتی را ارائه می
  د که رسی 1396-1400های مورد مطالعه به کمترین مقدار خود طی سال 1399نرخ بازار بین بانکی در اوایل سال

ها توسط ذخیره قانونی بانک یو آزادسازبه دالیل کاهش تقاضا برای تسهیالت بانکی به خاطر شیوع بیماری کرونا 
 از وضعیت کرونا بوده است.  دیدهیبآسبانک مرکزی جهت ارائه تسهیالت حمایتی از فعاالن 

 نیز موضوع مهمی است و بانک مرکزی به موجود  ها و انحراف معیار قابل مالحظهدامنه تغییر اضافه برداشت بانک
عنوان نهاد نظارتی بازار پول بایستی کنترل مناسبی داشته باشد که بخشی از آن به دلیل سلطه سیاست مالی دولت 

 باشد. بر سیاست پولی بانک مرکزی و تسهیالت تکلیفی می
بین دو  %48قوی مثبت برابر  همبستگی حاکی از آن است که 3-2پیرسون محاسبه شده در بخش  ضریب همبستگی (3

وجود دارد با این حال، همبستگی نرخ بین بانکی با نرخ تورم و نرخ دالر  اضافه برداشت و نرخ بازار بین بانکی رمتغی
 باشد. میضعیف منفی لیکن 

از به موارد مهمی است که نی دهندهنشانارائه گردید،  4-2که در بخش  روند زمانی متغیرهای مورد بررسیمقایسه  (4
 بررسی مفصلی دارد؛

 گردد.روند حرکتی مشابهی بین نرخ بین بانکی و اضافه برداشت مشاهده می 
  افزایش یافته است. 1400و  1399های نرخ رشد اضافه برداشت در سالنوسان اضافه برداشت و  
 1400است لیکن در سال ، تقریباً مشابه بوده 1399ها تا پایان سال روند حرکتی نرخ تورم و اضافه برداشت بانک 

  این روند حرکتی، عکس یکدیگر بوده است.
 متغیرهای مورد بررسی حاکی از آن است که ماناییبررسی  به منظور دیکی فولر تعمیم یافته آزمون ریشه واحدنتایج  (5

  باشد.می  I(0)در سطح مانا دالرنرخ  باشند با این وجودکلیه متغیرهای توضیحی مورد بررسی مانا می
جمله خطای معادله میانگین، دهد که نشان می ARCHبا استفاده از آزمون  بررسی وجود اثرات ناهمسانی واریانس (6

  باشد.میدارای مشکل ناهمسانی واریانس شرطی 
 وقفه دارای GARCH(2,1)الگوی حاکی از آن است که بیزین  -اطالعاتی شوارتز معیاربراساس  تعیین وقفه بهینه (7

 باشد. میبهینه 
بین  گرانجری بر نرخ بازار تأثیرکه متوسط اضافه برداشت، نرخ تورم و نرخ دالر  بررسی علیت گرنجر حاکی از آن است (8

 خواهد بود.  تأثیرگذاربعدی نیز بر نرخ بازار بین بانکی  هایدورهو در  گذاردمی مدتکوتاهبانکی در 
های شاخصکه  حاکی از آن است قالب سیستم معادالت همزمان در VARبا رویکرد  برآورد روابط بین متغیرهانتایج  (9

ر مبنی بر فرضیه صفو  پذیرندمی تأثیراز وقفه خود  نرخ بازار بین بانکی، متوسط اضافه برداشت، نرخ تورم و نرخ دالر
  باشد.قابل رد نمیعدم وجود اثرات متقاطع بین نرخ اضافه برداشت و نرخ بازار بین بانکی 

نرخ سود بین بانکی به متغیرهای توضیحی از جمله اضافه برداشت، نرخ  آنی یا پاسخ تکانه العملعکسابع بررسی تو (10
که واکنش نرخ سود بین بانکی به یک  طورهمان این است که دهندهنشانتورم، نرخ دالر و نرخ رشد اضافه برداشت 

واحد تغییر در متغیر لگاریتم اضافه برداشت و تورم بیشتر از واکنش به تغییر متغیرهای لگاریتم دالر و نرخ رشد اضافه 
با این حال، نکته جالب توجه در عدم متقارن بودن واکنش نرخ بازار بین بانکی به اضافه برداشت میباشد. برداشت می

های آتی افزایش میدر دوره اول و دوره بدین ترتیب که نرخ بین بانکی در اثر افزایش یک واحد اضافه برداشت،باشد 
های بعدی افزایشی یابد ولی واکنش نرخ بین بانکی به یک واحد کاهش اضافه برداشت، در دوره اول کاهشی و در دوره

 دارد. تأملباشد که این موضوع جای می
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هفتگی نرخ سود بین بانکی رفتار های اخیر ارائه و تصویری از بازار بین بانکی ایران در سالتالش گردید در مطالعه حاضر 
مورد بررسی قرار گیرد و به واکاوی  (1396-1400های )طی سال GARCHو  ARCHهای برای اولین بار در قالب مدل

پرداخته گردد. بانکی بین سودنرخ  اضافه برداشت برمتغیرهای نرخ تورم، نرخ دالر و اضافه برداشت و نرخ رشد یر تأث
های وارده بر نرخ سود شوک تأثیر( یا به عبارتی impulse responseها )آنی / پاسخ تکانه العملعکستوابع  همچنین

اضر ارائه نوشتار ح 3و  2های بین بانکی از سوی متغیرهای توضیحی برآورد و مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصله در بخش
نرخ بین بانکی به  العملعکسرسد برخی از موارد مطرح شده از جمله عدم تقارن واکنش یا گردید با این حال، به نظر می

و داده چارچوبهای بعدی در صورت کاهش اضافه برداشت براساس اضافه برداشت و روند افزایشی نرخ بین بانکی در دوره
تبیین نباشد. یکی از دالیل این موضوع بدین گونه قابل طرح است که اکثر معامالت ابل های مورد استفاده در این پژوهش ق

رسد بررسی رفتار نرخ بین بانکی یک شبه براساس دادهباشد و به نظر میمی (Overnightبازار بین بانکی از نوع یک شبه )
مند و ترتیبات نهادی بازار باز و اعتبارات قاعده های مدیریت ذخایر و با تاکید بر عملیاتهای روزانه و در چارچوب تئوری

 گردد، قابلیت تبیین رفتار نرخ بین بانکی را داشته باشد. ذخایر قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین می

 فهرست منابع
ترویجی اقتصاد و بانکداری بانکی، فصلنامه علمی (، بررسی مبادالت وجوه بانک مرکزی در بازار بین1394ندری، کامران و میثم خسروی )

 .123-146، صفحات 1394، پاییز 8اسالمی، شماره 
نامه بازخرید در چارچوب عملیات بانکداری بدون های توافق(، طراحی جایگزین1397نظرپور، محمدنقی، فاطمه نوری و مجید رضایی )

 .47-70، صفحات 1397، بهار 22ربا، فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و بانکداری اسالمی، شماره 
نامه بانکی، پایانسنجی فقهی و مالی استفاده از ابزار مرابحه کاال و طراحی اوراق مرابحه کاال در بازار بین(. امکان1392مظفری، حمزه )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق )ع(، دانشکده مدیریت و معارف اسالمی. 
ن از منظر ابزارها و مقررات اسالمی )مطالعه تطبیقی با کشورهای منتخب اسالمی؛ مالزی، بانکی ایرا( بازار بین1398مسعودفر، حمیرا )

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده اقتصاد. یکارشناس نامهیانپااندونزی، سودان، پاکستان، بحرین(، 
دهای نوین در مطالعات علوم انسانی. اردیبهشت ها. دستاوربانکی ایران و چالش( بازار بین1398رستمی، محمدزمان و راضیه شعبان )

 . 68-88. صفحات 12، سال دوم، شماره 1398
های پولی بانکی، بهار فصلنامه پژوهش، بانکی در ایرانبینبازار شناسی آسیب(، 1397نژاد، سیدسعید و سیدعباس موسویان )شمسی

 .125-150، صفحات 35، شماره 11، دوره 1397
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم. دانشکده مدیریت و اقتصاد.بانکی، پایانشناسی در حوزه بین(. آسیب1397)شعبان، راضیه 

بانکی مبتنی بر فقه امامیه در نظام پولی و مالی ایران، رساله دکتری، دانشگاه امام (، طراحی بازار بین1395شمسی نژاد، سید سعید )
 اسالمی. صادق )ع(، دانشکده مدیریت و معارف

بانکی در بانکداری اسالمی، فصلنامه اقتصاد اسالمی، سنجی فقهی تشکیل بازار بین(، امکان1389موسویان، سیدعباس و مهدی اللهی )
 .38، شماره 1389سال دهم، تابستان 
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