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فعلیارائه تصویری از فضای بازار بین بانکی
ساتناقالبدررابانکیهایپرداختکلیهپرداختسیستمبهبخشیاطمیناندلیلبهمرکزیبانکRTGS

.نمایدمیمنفیموقعیتاصطالحبهوبرداشتاضافهبهمنجروکندمیتایید
اقدامقانونیرذخاینگهداریدورهبرتاکیدبامرکزیبانکتوسطآنمحاسبهنحوهوقانونیذخایرنرختغییر

.استنموده
نترلکعنوانباهابانکهایداراییاقالمبرخیرشدمحدودسازیطریقازپولیانقباضیسیاستاجرای

QTمحدوسازییااعتباریسقفهایسیاستقالبهاترازنامهمقداری
دم اعطای خطوط اعتباری به بانک های دولتی برای اجرای سیاستت هتا و اعطتای تستهیالل تکلیفتی  و عت

درصدی اضافه برداشت از بانک های دولتی34توانایی بانک مرکزی در اخذ وجه التزام 
حراج اوراق دولتی به اشکال مختلف که به منظور رفع کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی
 تترل درصد دارایی  هر بانک به اوراق دولتی و مستثنی شدن از سیاستت کن3وضع مقرراتی از قبیل اختصاص

مقداری
تعلق نگرفتن سود بر ذخایر قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی
 درصتد حجتم 30بانک مرکزی در نظر دارد شیوه ای جدید برای این موضوع و تعیین محدودیت بته صتورل

.درصدی محاسبه و اخذ نماید14ذخایر در نظر گیرد و مازاد بر آن را با وجه التزام 
اجرای عملیال بازار باز در قالب عملیال ریپو و ریپو معکوس
 21اعتبارگیری قاعده مند در سقف کریدور نرخ%
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ادبیات موضوع
 می کنندبه این نتیجه رسیدند که نرخ های فدرال رزرو از یک روند مارتینگل تبعیت ن( 1983)شیلر و سایرین .
 در یک مطالعه در خصوص کشورهای منطقته یتورو و ( 2003)پرتی  بارتولینی و برتوالG7  استتحکام یافتته

زمانی در واریتانس متورد -مشابه به منظور ارایه واریانس EGARCHهای همیلتون را با استفاده از یک مدل
. بررسی قرار دادند که در حالت کلی  جزء مشخصال نرخ های بازار یک شبه است

 مطالعال زیادی نیز در این چارچوب با استفاده از مدل های گروهGARCH ساخته شده اند تا نوسان نرخ های
نین تاثیر پژوهش های تجربی بر دوره نگهداری ذخایر  عملیال بانک مرکزی و همچ. یک شبه را تحلیل کنند

.شوک های نقدینگی و پرداخت متمرکز شده اند

مطالعال انجام شده داخلی در حوزه بازار بین بانکی:
آسیب شناسی بازار بین بانکی و معرفی ابزارهای جدید در قالب مطالعال بانکداری اسالمی•
تاثیر بازار و نرخ سود بین بانکی در اقتصاد و سایر بازارها•
رفتار حجم بازار بین بانکی و نرخ سود بین بانکی•
سودنرخهفتگیرفتاربررسیخصوصدرایمطالعهکهاستآنازحاکیداخلیگرفتهصورلمطالعالمرور

.استنگرفتهصورلآنبرموثرعواملوبانکیبین
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:در مطالعه حاضر تالش می گردد

اخیرهایسالدرایرانبانکیبینبازارازتصویریارائه

هایمدلقالبدربانکیبینسودنرخهفتگیرفتاربررسیARCHوGARCH1400)هایسالطی-

1396)

دارد؟تاثیرانایردربانکیبینسودنرخبربرداشتاضافهرشدنرخوبرداشتاضافهودالرنرختورم نرخآیا

(همزمانمعاداللسیستمقالبدر)

اضافهرشدنرخوردالنرخلگاریتمتورم نرخها بانکبرداشتاضافهلگاریتمتوضیحیمتغیرهایتاثیربرآورد

(بانکیبینبازارسودنرخ)وابستهمتغیررویبربرداشت

هاتکانهپاسخ/آنیالعملعکستوابعتحلیلوبرآوردimpulse responseشوکتاثیرعبارتیبهیا

توضیحیمتغیرهایسویازبانکیبینسودنرخبرواردههای
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تصویری از بازار بین بانکی
کلحجموبودهصعودی1399سالپایانالی1395سالازبازارمعاماللکلحجممعامالل حجمزمانیروندبراساس-

73حدودبهروزانهمعاماللمتوسطو(همت)تومانمیلیاردهزار19.576بربالغماهبهمنپایانتا1400سالدرمعامالل
.استرسیدههمت
برابر2.5معادل 1395-1400مطالعهموردهایسالطینقدینگیحجمبهبانکیبینبازارمعاماللحجمنسبتحداقل-

بهبوده4.42معادل 1400بهمنپایاندرمذکورنسبت.استبودهرسیدهبرابر7.6بهنسبتاین 1398سالدرواستبوده
.استبودهنقدینگیحجمبرابر4.42بانکیبینبازارمعاماللمیزانعبارتی

بازارعاماللمنسبتطوریکهبهاستبوده(اخزا)اسالمیخزانهاسنادمعاماللحجمازباالترهموارهبانکیبینبازارمعامالل-
شدیدنزولیروندیکبا1398سالازوبودهبرابر713معادل1398سالدرخودمقداربیشتریندراخزامعاماللبهبانکیبین
هایسالدریاسالمخزانهاسنادانتشارحجمافزایشاینکهاول:باشدمیموضوعدوازمتاثراحتماالًکهاسترسیدهبرابر72به
دوم.استهشداوراقاینثانویهمعاماللحجمافزایشمنجربهاستگرفتهصورلدولتبودجهکسریرفعمنظوربهکهاخیر
رشدکاهشاعثبطریق اینازهابانکنیازموردنقدینگیازبخشیتامینومرکزیبانکتوسطبازبازارعملیالاجرایاینکه
.استشدهبانکیبینبازارمعاماللحجم
استفاده(پذیریپردهسوگذاریسپردهابزار)بانکیبینبازاردرموجودابزارتنهاازصرفاًبانکیبینبازاردرهابانکاینکهعلیرغم
نظرظهارابانکیبینبازارعمقخصوصدرتواننمیحالاینبادارندباالتریمعاماللاخزاء معاماللبهنسبتکنندمی

.نمودارائهمستدلی
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تصویری از بازار بین بانکی

13951396139713981399
پایان بهمن 

1400

3,0956,40510,71418,68822,46119,576حجم کل معامالت بازار بین بانکی

ه بازار بین بانکی 102236657873متوسط معامالت روزان

812252670273میزان معامالت اسناد خزانه اسالمی- اخزا

ه معامالت اخزا 0.030.050.100.110.291.34متوسط روزان

1,2531,5301,8832,4723,4764,427

36751343071332072

28742534858626854

2.54.25.77.66.54.4

ه معامالت بازار بین بانکی به اخزا نسبت متوسط روزان

نسبت کل معامالت بازار بین بانکی به حجم نقدینگی

حجم نقدینگی

شرح

جدول عملکرد بازار بین بانکی و مقایسه با حجم معامالل اخزا و حجم نقدینگی                     ارقام به هزار میلیارد تومان )همت(

بازار بین بانکی

اسناد خزانه 

اسالمی )اخزا(

نسبت حجم کل معامالت بازار بین بانکی به اخزا
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تصویری از بازار بین بانکی
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آمار توصیفی
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ضریب همبستگی پیرسون



روند زمانی متغیرها
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آزمون ریشه واحد و مانایی
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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) 

 

ARCH-بررسی وجود اثرات ناهمسانی واریانس

000/0 Prob.F(2,254 ) 182/15 F-statistic 

000/0 Prob. Chi Square(2) 442/27 Obs*R-squared 

 

GARCH(2,1)تعیین وقفه بهینه

        GARCH SIC q1p1 SIC q2p1 SIC q1p2 SIC q2p2 

SIC 32/37 51/37 14/37 98/37 

 

∆𝑰𝑰𝑹𝒕= −𝟎. 𝟎𝟎𝟐 + 𝜺𝒕
𝝈𝜺𝒕
𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔 + 𝟎. 𝟕𝟏𝟔𝜺𝒕−𝟏

𝟐 − 𝟎. 𝟑𝟔𝟒𝜺𝒕−𝟐
𝟐 + 𝟎. 𝟒𝟓𝟕𝝈𝜺𝒕−𝟏

𝟐 − 𝟎. 𝟏𝟓𝟒𝝈𝜺𝒕−𝟐
𝟐



علیت گرنجر
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میمدلوتاهکدربانکیبینبازارنرخبرگرانجریتاثیردالرنرخوتورمنرخبرداشت اضافهمتوسطکهدهدمینشاننتایج

برداشتاضافهنرخکهدهدمینشاننتایجهمچنین.بودخواهدتاثیرگذاربانکیبینبازارنرخبرنیزبعدیهایدورهدروگذارد

.بودخواهدذارتاثرگبعدیهایدورهدرعلیتآزمونطبقولیگذاردنمیمدلکوتاهدرگرانجریتاثیربانکیبینبازارنرخبر



در قالب سیستم معادالل VARرویکرد -برآورد روابط بین متغیرها
همزمان 
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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    

 

نبیبازارنرخهایشاخصبنابراین.هستندمعنادارآمارینظرازدرصد5سطحدر(C29)و(C23)و(C9)و(C1)ضرایب

ازدرصد5سطحدر(C13)ضریبمقابلدر.پذیرندمیتاثیرخودوقفهازدالرنرخوتورمنرخبرداشت اضافهمتوسطبانکی 

بینبازارنرخوبرداشتاضافهنرخبینمتقاطعاثرالوجودعدمبرمبنیصفرفرضیهتواننمیونیستندمعنادارآمارینظر

.نمودردرابانکی



بررسی توابع عکس العمل آنی یا پاسخ تکانه
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بررسی توابع عکس العمل آنی یا پاسخ تکانه
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تغییربهواکنشازتربیشتورموبرداشتاضافهلگاریتممتغیردرتغییرواحدیکبهبانکیبینسودنرخواکنش
.باشدمیبرداشتاضافهرشدنرخودالرلگاریتممتغیرهای



1جمع بندی 
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وبودهصعودی1399سالپایانالی1395سالازبازارمعاماللکلحجم-1-3
میلیاردهزار19.576بربالغماهبهمنپایانتا1400سالدرمعاماللکلحجم
کیبانبینبازارمعاماللحجمشده ارائهنتایجمطابق.استرسیده(همت)تومان
هایسالدرواستبوده(اخزا)اسالمیخزانهاسنادمعاماللحجمازباالترهمواره
وانتشارحجمافزایشکهاستداشتهنسبیکاهشبازار معاماللرشدافزایشاخیر 

ورکزیمبانکتوسطبازبازارعملیالاجرایواسالمیخزانهاسنادثانویهمعامالل
حجمدرشکاهشباعثطریق اینازهابانکنیازموردنقدینگیازبخشیتامین

بینازاربعمقخصوصدراظهارنظرحال اینبا.استشدهبانکیبینبازارمعامالل
.دارداگانهجدایمطالعهانجامبهنیازکهاستمفصلیموضوعآن بهینهحدوبانکی
درودموجابزارتنهاازصرفاً بانکیبینبازاردرهابانکحاضرحالدرحال اینبا

ابزارهایریفتعونمودهاستفاده(پذیریسپردهوگذاریسپردهابزار)بانکیبینبازار
.زایدبیفبازارعمقبرتواندمییکدیگرباهابانکمابینفیمعاماللدرجدید



1جمع بندی 
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بربالغماهبهمنپایانتا1400سالدرمعاماللکلحجموبودهصعودی1399سالپایانالی1395سالازبازارمعاماللکلحجم-1-3
معاماللحجمازباالترهموارهبانکیبینبازارمعاماللحجم 1-2بخشدرشدهارائهنتایجمطابق.استرسیده(همت)تومانمیلیاردهزار19.576
معاماللوانتشارحجمافزایشکهاستداشتهنسبیکاهشبازار معاماللرشدافزایشاخیر هایسالدرواستبوده(اخزا)اسالمیخزانهاسناد
کاهشباعثق طریاینازهابانکنیازموردنقدینگیازبخشیتامینومرکزیبانکتوسطبازبازارعملیالاجرایواسالمیخزانهاسنادثانویه
نیازکهاستیمفصلموضوعآن بهینهحدوبانکیبینبازارعمقخصوصدراظهارنظرحال اینبا.استشدهبانکیبینبازارمعاماللحجمرشد
گذاریسپردهزاراب)بانکیبینبازاردرموجودابزارتنهاازصرفاًبانکیبینبازاردرهابانکحاضرحالدرحال اینبا.داردجداگانهایمطالعهانجامبه
.بیفزایدبازارعمقبرتواندمییکدیگرباهابانکمابینفیمعاماللدرجدیدابزارهایتعریفونمودهاستفاده(پذیریسپردهو

اشتبرداضافهرشدنرخبرداشت اضافهمتوسطبانکی بینسودنرخشامل2-2بخشدربررسیموردمتغیرهایتوصیفیآماربررسینتایج-2-3
دهد؛میارائهرااهمیتیحائزنکالدالر وتورمنرخو
برایتقاضاکاهشدالیلبهکهرسید1396-1400مطالعهموردهایسالطیخودمقدارکمترینبه1399سالاوایلدربانکیبینبازارنرخ-

آسیبفعاالنازیحمایتتسهیاللارائهجهتمرکزیبانکتوسطهابانکقانونیذخیرهآزادسازیوکرونابیماریشیوعخاطربهبانکیتسهیالل
.استبودهکروناوضعیتازدیده
پولبازارینظارتنهادعنوانبهمرکزیبانکواستمهمیموضوعنیزموجودمالحظهقابلمعیارانحرافوهابانکبرداشتاضافهتغییردامنه-

.باشدمیتکلیفیسهیاللتومرکزیبانکپولیسیاستبردولتمالیسیاستسلطهدلیلبهآنازبخشیکهباشدداشتهمناسبیکنترلبایستی

وبرداشتاضافهمتغیردوبین%48برابرمثبتقویهمبستگیکهاستآنازحاکی3-2بخشدرشدهمحاسبهپیرسونهمبستگیضریب-3-3
.باشدمیضعیفلیکنمنفیدالرنرخوتورمنرخبابانکیبیننرخهمبستگیحال اینباداردوجودبانکیبینبازارنرخ

دارد؛مفصلیبررسیبهنیازکهاستمهمیموارددهندهنشانگردید ارائه4-2بخشدرکهبررسیموردمتغیرهایزمانیروندمقایسه-4-3
.گرددمیمشاهدهبرداشتاضافهوبانکیبیننرخبینمشابهیحرکتیروند-
.استیافتهافزایش1400و1399هایسالدربرداشتاضافهرشدنرخوبرداشتاضافهنوسان-
یکدیگرعکسحرکتی رونداین1400سالدرلیکناستبودهمشابهتقریباً 1399سالپایانتاهابانکبرداشتاضافهوتورمنرخحرکتیروند-

.استبوده
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بربالغماهبهمنپایانتا1400سالدرمعاماللکلحجموبودهصعودی1399سالپایانالی1395سالازبازارمعاماللکلحجم-1-3
معاماللحجمازباالترهموارهبانکیبینبازارمعاماللحجم 1-2بخشدرشدهارائهنتایجمطابق.استرسیده(همت)تومانمیلیاردهزار19.576
معاماللوانتشارحجمافزایشکهاستداشتهنسبیکاهشبازار معاماللرشدافزایشاخیر هایسالدرواستبوده(اخزا)اسالمیخزانهاسناد
کاهشباعثق طریاینازهابانکنیازموردنقدینگیازبخشیتامینومرکزیبانکتوسطبازبازارعملیالاجرایواسالمیخزانهاسنادثانویه
نیازکهاستیمفصلموضوعآن بهینهحدوبانکیبینبازارعمقخصوصدراظهارنظرحال اینبا.استشدهبانکیبینبازارمعاماللحجمرشد
گذاریسپردهزاراب)بانکیبینبازاردرموجودابزارتنهاازصرفاًبانکیبینبازاردرهابانکحاضرحالدرحال اینبا.داردجداگانهایمطالعهانجامبه
.بیفزایدبازارعمقبرتواندمییکدیگرباهابانکمابینفیمعاماللدرجدیدابزارهایتعریفونمودهاستفاده(پذیریسپردهو

اشتبرداضافهرشدنرخبرداشت اضافهمتوسطبانکی بینسودنرخشامل2-2بخشدربررسیموردمتغیرهایتوصیفیآماربررسینتایج-2-3
دهد؛میارائهرااهمیتیحائزنکالدالر وتورمنرخو
برایتقاضاکاهشدالیلبهکهرسید1396-1400مطالعهموردهایسالطیخودمقدارکمترینبه1399سالاوایلدربانکیبینبازارنرخ-

آسیبفعاالنازیحمایتتسهیاللارائهجهتمرکزیبانکتوسطهابانکقانونیذخیرهآزادسازیوکرونابیماریشیوعخاطربهبانکیتسهیالل
.استبودهکروناوضعیتازدیده
پولبازارینظارتنهادعنوانبهمرکزیبانکواستمهمیموضوعنیزموجودمالحظهقابلمعیارانحرافوهابانکبرداشتاضافهتغییردامنه-

.باشدمیتکلیفیسهیاللتومرکزیبانکپولیسیاستبردولتمالیسیاستسلطهدلیلبهآنازبخشیکهباشدداشتهمناسبیکنترلبایستی

وبرداشتاضافهمتغیردوبین%48برابرمثبتقویهمبستگیکهاستآنازحاکی3-2بخشدرشدهمحاسبهپیرسونهمبستگیضریب-3-3
.باشدمیضعیفلیکنمنفیدالرنرخوتورمنرخبابانکیبیننرخهمبستگیحال اینباداردوجودبانکیبینبازارنرخ

دارد؛مفصلیبررسیبهنیازکهاستمهمیموارددهندهنشانگردید ارائه4-2بخشدرکهبررسیموردمتغیرهایزمانیروندمقایسه-4-3
.گرددمیمشاهدهبرداشتاضافهوبانکیبیننرخبینمشابهیحرکتیروند-
.استیافتهافزایش1400و1399هایسالدربرداشتاضافهرشدنرخوبرداشتاضافهنوسان-
یکدیگرعکسحرکتی رونداین1400سالدرلیکناستبودهمشابهتقریباً 1399سالپایانتاهابانکبرداشتاضافهوتورمنرخحرکتیروند-

.استبوده
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کلیهکهاستنآازحاکیبررسیموردمتغیرهایماناییبررسیمنظوربهیافتهتعمیمفولردیکیواحدریشهآزموننتایج-5-3
.باشدمیI(0)ماناسطحدربانکیبیننرخوجوداینباباشندمیمانابررسیموردتوضیحیمتغیرهای

دارایمیانگین معادلهخطایجملهکهدهدمینشانARCHآزمونازاستفادهباواریانسناهمسانیاثرالوجودبررسی-6-3
.باشدمیشرطیواریانسناهمسانیمشکل

بهینهوفقهدارایGARCH(2,1)الگویکهاستآنازحاکیبیزین-شوارتزاطالعاتیمعیاربراساسبهینهوقفهتعیین-7-3
.باشدمی

بینبازارنرخبرگرانجریتاثیردالرنرخوتورمنرخبرداشت اضافهمتوسطکهاستآنازحاکیگرنجرعلیتبررسی-8-3
.بودخواهدتاثیرگذاربانکیبینبازارنرخبرنیزبعدیهایدورهدروگذاردمیمدلکوتاهدربانکی

نرخهایشاخصکهاستآنازحاکیهمزمانمعاداللسیستمقالبدرVARرویکردبامتغیرهابینروابطبرآوردنتایج-9-3
اثرالوجودعدمبرمبنیصفرفرضیهوپذیرندمیتاثیرخودوقفهازدالرنرخوتورمنرخبرداشت اضافهمتوسطبانکی بینبازار

.باشدنمیردقابلبانکیبینبازارنرخوبرداشتاضافهنرخبینمتقاطع

تورم نرخبرداشت فهاضاجملهازتوضیحیمتغیرهایبهبانکیبینسودنرختکانهپاسخیاآنیالعملعکستوابعبررسی-10-3
متغیردرغییرتواحدیکبهبانکیبینسودنرخواکنشکههمانطورکهاستایندهندهنشانبرداشتاضافهرشدنرخودالرنرخ

نکتهحال اینبا.باشدمیبرداشتاضافهرشدنرخودالرلگاریتممتغیرهایتغییربهواکنشازبیشترتورموبرداشتاضافهلگاریتم
اثردربانکیینبنرخکهترتیببدینباشدمیبرداشتاضافهبهبانکیبینبازارنرخواکنشبودنمتقارنعدمدرتوجهجالب
کاهشواحدیکبهبانکیبیننرخواکنشولییابدمیافزایشآتیهایدورهواولدورهدربرداشت اضافهواحدیکافزایش
.داردتاملجایموضوعاینکهباشدمیافزایشیبعدیهایدورهدروکاهشیاولدورهدربرداشت اضافه
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بینسودرخنهفتگیرفتاروارائهاخیرهایسالدرایرانبانکیبینبازارازتصویریگردیدتالشحاضرمطالعهدر
بهوگیردقراربررسیمورد(1396-1400)هایسالطیGARCHوARCHهایمدلقالبدرباراولینبرایبانکی
پرداختهانکیببینسودنرخبربرداشتاضافهرشدنرخوبرداشتاضافهودالرنرختورم نرختاثیرمتغیرهایواکاوی
impulse)هاتکانهپاسخ/آنیالعملعکستوابعهمچنین.گردد response)واردههایشوکتاثیرعبارتیبهیا
3و2هایخشبدرحاصلهنتایج.گیردقرارتحلیلموردوبرآوردتوضیحیمتغیرهایسویازبانکیبینسودنرخبر

عکسایواکنشتقارنعدمجملهازشدهمطرحمواردازبرخیرسدمینظربهحال اینباگردیدارائهحاضرنوشتار
اضافهاهشکصورلدربعدیهایدورهدربانکیبیننرخافزایشیروندوبرداشتاضافهبهبانکیبیننرخالعمل
بدینوضوعمایندالیلازیکی.نباشدتبیینقابلپژوهشایندراستفادهموردهایدادهوچارجوببراساسبرداشت
رسدمینظربهوباشدمی(Overnight)شبهیکنوعازبانکیبینبازارمعاماللاکثرکهاستطرحقابلگونه
برتاکیدابوذخایرمدیریتهایتئوریچارچوبدروروزانههایدادهبراساسشبهیکبانکیبیننرخرفتاربررسی
قابلیتگردد یمتعیینمرکزیبانکتوسطکهقانونیذخایرنهادیترتیبالومندقاعدهاعتبارالوبازبازارعملیال
.باشدداشتهرابانکیبیننرخرفتارتبیین
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