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عواملتوضیحدهندهینوسانبازارآتی
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قیمت آتی

ارزش ذات  

قیمت دالر قیمت اونس

حباب شکاف

بلندمدت

کوتاه مدت



عواملکوتاهمدتوبلندمدت

ذاتی حباب شکاف آتی

3

بلندمدت
اژ• فاقد فرصت های آربیت 
ن فاقد خاصیت بازگشت به میان• گی 

کوتاهمدت
اژ• واجد فرصت های آربیت 
ن واجد خاصیت بازگشت به میانگ• ی 



عواملکوتاهمدت

4

حبابنقدی-
 
ذات


 
نقدی-شکافآت



عواملتوضیحدهندهیحباب

دچرا سکه حباب می گیر

ههزینه های ضرب، انبارداری و توزیع سک

حجم سکه ی شناور در بازار سکه 

ایجاد فضای امنیتی در بازار ارز

نگرانی از مالیات های تعریف نشده
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فشارسکههایپیشفروش

دیشانس ایجاد حباب منفی ج

عرضه  ای معادل یک سال حراج کارگشایی

عدم توجه بازار به قیمت های ذاتی

تعریف لنگرگاه در قیمت پیش خرید

کاهش ظرفیت تقاضای سکه
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نرخشکاف

نرخ شکاف بدون لحاظ وجه تضمین

𝐹 = 𝑆 × (1 + 𝑟)𝑡
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قیمت آتی

قیمت نقدی نرخ بازده ی بدون ریسک

زمان تا سررسید



تحلیلحبابسکه

8

محاسبات با لحاظ
 97/02/23قیمت های آتی بر اساس قیمت های نهایی روز
 میلیون تومان1/980قیمت نقدی سکه

رسانهیروز انتهاییکسال انتهایدوره ساالنه دوره قیمت)تومان( روزتارسرسید رسرسیدها

1.6 6,995 6,796 9.3 6.2 2,102,500 243 دی

1.4 6,921 6,668 8.1 4.2 2,063,000 188 آبان

1.1 6,803 6,539 6.3 2.2 2,023,000 126 شهریور

0.7 6,663 6,447 4.1 0.7 1,994,500 65 تیر

11.3 10,529 6,411 64.5 0.2 1,983,500 1 اردیبهشت

)تومان(نرخشکاف)درصد(مشخصاتقراردادهایآتی قیمتدالرموردانتظاربازارآتی



عواملتوضیحدهندهیشکاف

علت اختالف از نرخ بازده بدون ریسک 

هزینه ی فرصت وجه تضمین•

فشارهای نقدینگی ناشی از نوسانات بزرگ•

صرف ریسک نقدناشوندگی•

صرف ریسک حباب سکه•

صرف ریسک مقام ناظر بازار آتی•

دخالت های غیرمنتظره ی مقام ناظر بازار سکه•

نگرانی از دخالت های مقام ناظر بازار ارز•
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بحراننظامبانکی

10

بانکمرکزی-نقشدولت


 

سیاستسالمسازینقدینگ

بحرانشکافبدیه-
 
دارات

بحرانهمزاد



محرکهایبازارارز

عوامل اقتصادی

یبحران نظام بانک

ینظارت-عوامل قانونی

چالش های توسعه ی
روابط کارگزاری

عوامل سیاسی

ام آثار ناشی از برج
ردر نظام ارزی کشو

عوامل اجتماعی

آثار ناشی از 
تنش های اجتماعی
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Exposure
درمعرض بودن

Uncertainty
عدم اطمینان



شکلگیریوتوسعه:بحراننظامبانکی

ه های تمرکز اصلی برنام
دولت یازدهم

تالش در: سیاست پولی
جهت کاهش نرخ تورم

تالش در: سیاست خارجی
ه ایجهت حصول توافق هست

12



تجرائم اضافه برداشافزایش نرخ 

ینرخ سود بین بانکافزایش 

نرخ سود سپردهافزایش 
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سیاستسامسازینقدینگی:کاهشنرختورم

بانکمرکزیروابط بانک ها با 

یکدیگرروابط بانک ها با 

دهگذارانروابط بانک ها با  سپر



بانک مرکزی

بانک الف

ده گذار ستر

ده گذار ستر

بانک ج

ده گذار ستر

ده گذار ستر
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واحد 100: قانونیسپرده ق قانونی 

واحد 50: قانونیسپرده ی 

واحد 40: مازاد ذخایر
واحد 60: قانونیسپرده ی قانونی 

واحد از ذخایر40واحد 400:بدهی

واحد 90: قانونیسپرده ی 

؟؟؟واحد از 360

واحد 0: مازاد ذخایر



پیامدهایسیاستسالمسازینقدینگی

رکود اقتصادی

نرخ تورم-نرخ سودافزایش بی سابقه ی شکاف

کاهش نرخ بازده اسمی : کاهش نرخ تورم
کسب وکارها

کاهش تعداد طرح های : باالماندن نرخ سود
کسب وکار توجیه پذیر

15



نرختورم-شکافنرخسود
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نرخ تورم-سود سپرده نرخ : نرخ بازده واقعی

زان تسهیالت اعطاایی به افزایش جذابیت تسهیالت، و افزایش شدید می( منفی بودن نرخ بازده واقعی) عدم تعادل اقتصادی 
به شادت بااال رفات، و نقدینگیدر نتیجه . بانک ها و علی الخصوص افزایش سطح تسهیالت بی کیفیت و رانت محور منجر شد

.، رکوردهای جدیدی را ثبت کردمطالبات غیرجاری به کل سپرده هانسبت 



انتقالشکافازاقتصادبهترازنامه

رمتو-شکاف نرخ سود
دارایی-شکاف بدهی
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دارایی-شکافبدهی
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رشد اسمی تولید ناخالص داخلی نرخ سود سپرده

تعمیاق جاذابیت باه( باالتر بودن نرخ سودسپرده نسبت به نارخ رشاد اسامی تولیاد ناخاالل داخلای) عدم تعادل اقتصادی 
ساب وکارهای در نتیجه، سطح درآماد وام گیرنادگان و نیاز نارخ باازده ک. سپرده گذاری، و ایجاد رکود اقتصادی منجر گردید

 دنبال بانک ها کاهش یافت و این عوامل در نهایت، افازایش نسابت مطالباات غیار جااری و انجمااد دارایی هاای بانک هاا را باه
بیدهی -کاف دارایییشبه تشدید ریسک نظام بانکی و نقدینگیتمامی این عوامل ضمن افزایش بیش تر سطح . داشت

.  بانک های کشور منتهی شد



بحران بدهی

دارایی-شکاف بدهی

کارهاتضعیف سمت راست ترازنامه ی کسب و اتقویت سمت چپ ترانامه ی کسب وکاره

19

پیامدهایسیاستسالمسازینقدینگی



250/000 بانک 
مرکزی

تامین 
اجتماعی

بیمارستان ها
شرکت های 
داروسازی

داروخانه ها

مردم 
، پیمانکاران)

فروشندگان 
(کاال به دولت

مردم
سپرده )

(گذاران

بازار 
سرمایه

(بورس)

1/200/00075/000155/000

75/00045/000

120/000

170/00060/000
دولتبانک ها

مجموعه ای از بدهکاران : اقتصاد ایران

(ارقام به میلیارد تومان براساس مصاحبه های مسووالن)

شرکت های 
هتامین سرمای

45/000



دارایی-آثارشکافبدهی

21

ترازنامه ی نظام 
هبانکی در اول دور

ترازنامه ی نظام 
هبانکی در آخر دور

دارایی

دارایی کاغذی

بدهی

سود

بدهیدارایی

بدهی=داریی                     

سود+ بدهی>دارایی

سود+ بدهی=   تورم+ دارایی  سوخت شدن سپرده ها-سود+ بدهی=   دارایی 



دولت-بانکمرکزی-بانکها

تعهدات 
بانک 
مرکزی

تعهدات 
دولت

تعهدات 
بانک ها
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بحرانهایهمزاد

بحران
بانکی

بحران
ارزی
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عدمکنترلپذیریحجمنقدینگیدربحرانهایهمزاد

هکاهش نرخ بهر

افزایش نگرانی  از 
ارزبابت نوسانات نرخ

هرهافزایش نرخ ب

زان نگرانی از بابت می
دارایی-شکاف بدهی
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عواملقانونینظارتی

25

نالملیل صنعتبانکداریایرانبانظامپویلبی 
 

بیگانگ

روندهایعمویمدرروابطکارگزاریبانگ



بیگانکیبانکهایایرانیباصنعتبانکداریدرجهان

به دلیل عدم تبادل دانش
فنی با نظام پولی 
یران بین المللی، بانک های ا
عت با بسیاری از وجوه صن
.بانک داری بیگانه اند

حاکمیت شرکتی و کنترل
مدیریتی

: سامانه های فناوری اطالعات
سخت  و نرم افزار

ریسک مالی، معیارها و روش های 
اجرایی مدیریتی

ای استاندارده-گزارش گری مالی
حسابداری و حسابرسی
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روندهایعمومیدرروابطکارگزاری

را گزارش کرده اندCBRsدرصد مقامات ناظر بانکی کاهش در 55

27
Sources: World Bank 2015a; covers the period from 2012 through mid-2015.

افزایش قابل مالحظه

کاهش قابل مالحظه

کاهش کم

عدم کاهش

عدم پاسخ/ ناشناخته

27



.ارائه نمی کنندCBRsدرصد بانک های بزرگ بین المللی گزارش کرده اند که خدمات 75

28
Sources: World Bank 2015a; covers the period from 2012 through mid-2015.

...(ادامه)کارگزاریروندهایعمومیدرروابط

خارج شده اند

افزایش داده اند

عدم تغییر

عدم پاسخ

28



29
Sources: World Bank 2015a; covers the period from 2012 through mid-2015.

...(ادامه)روندهایعمومیدرروابطکارگزاری

.کاهش داشته اندCBRsمحلی گزارش داده اند که در بانک های درصد 60

کاهش قابل مالحظه 

کاهش متوسط

افزایش عمده

افزایش متوسط

عدم تغییر
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.ودچرابانکداریکارگزاریفعالیتیریسکیمحسوبمیش

ت که نوعی از خدمات بانک داری بین المللی اسبانکداری کارگزاری 
تأمین و پولشوییباشدت زیادی در مظان اتهام فعالیت های مشکوک به 

. قرار داردمالی تروریسم 

بانک های کارگزار فعاال معاامالت
ات بانک های دریافت کننده ی خادم

یرات در را زیرنظر می گیرند تا با تغی
ی و موقعیت ریسک آن ها را شناسای

اقدامات الزم جهت کاهش ریسک
.را اجرایی کنند

ات معموال بانک کارگزار به اطالعا
و ( صااااادرکننده)پرداخت کننااااده 

.ذینفع دسترسی ندارد

ت بانک کاارگزار بایاد بارای رعایا
یی سیاست ها و رویه های ضدپولشاو

AMLم و ضد تأمین مالی تروریسا
CFT بااه بانک هااای طاارف خااود

. اعتماد کنند

30



وقرارگرفتندرمعرضپولشوییوبانکداریکارگزاریفرایندهای
تأمینمالیتروریسم

31

Beneficiary

(صادرکننده)پرداخت کننده 

بانک ارسال کننده

هکارگزار ارسال کنند دهکارگزار دریافت کنن بانک دریافت کننده

فرد از نظر سیاسی در معرض خطر

مشتری 
هدریافت کنند

ذینفع

اخبار منفی به گوش می رسد

شرکت 
معدنی

31



خارجمیشوند(MENA)ازمنطقهیمناCBRsبانکهایکارگزاری

کشورهای تحریم شده بیش تر آسیب دیده اند

ابراخودروابطکارگزاربانک هایدرصد10حدود

رارقتحریمتحتکهمناکشورهایدرخودطرف های

قطعدارند،ضعفCFT/AMLنظرازیاگرفته اند

آندربانک هاچالش،اینبامقابلهبرای.کرده اند

تقویتراخودفرایندهایواجراییرویه هایمناطق

کارکنانآموزشوزیرساخت هادرکرده اند،

رایببیشتریکارمندانومی کنند،سرمایه گذاری

.می کننداستخداممقرراتباانطباق

32
Source: IMF and Union of Arab Banks 2015.
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FATFتوصیه ی گروه ویژه ی اقدام مالی 

د و به نکنی« ریسک زدائی»

جای آن 

را AML/CFTریسک

. مدیریت کنید

33 33



عواملسیاسی

34

تاریخچهتحریمها

برجاموارتباطسوئیفت

روابطکارگزاریبانگ»موانعCBRs»



تاریخچهیتحریمها

2006سال 

ران را سازمان ملل اولین تحریم خود علیه ایران را اعالم کرد تا ای•
.از تعقیب برنامه ی غنی سازی اورانیوم بازدارد

2012سال 

ت تر ایاالت متحده، اتحادیه ی اروپا و سازمان ملل تحریم ها را سخ•
با کرده و نفت ایران را مشمول تحریم ها کردند و معامالت مالی

.  بانک های ایران را ممنوع کردند

35 35



CBRsآسیب به روابط کارگزاری بانکی : نتایح تحریم ها

.دندبا بانک های ایرانی خارج شروابط کارگزاری بانک های خارجی از 

بانک 633، تعداد بانک های کارگزار از گزارش بانک مرکزیطبق 

.کاهش یافت2014بانک در سال 50به 2006در

36 36



برجام به برداشتن تحریم ها انجامید

ه ی اروپاتحریم های مرتبط با فعالیت های هسته ای اتحادی

ه با بسیاری از محدودیت های بانک های اروپایی برای انجام معامل•

.دبانک های ایرانی یا انجام معامله با نهادهای ایرانی برداشته ش

حدهمتایاالت«ثانویه ی»اصطالحبهتحریم های

ایاالتتوسطغیرامریکاییمالینهادهایاین کهریسککاهش•
ایرانینهادهایوایرانباچراکهشوندتحریممتحده

.می کنندکارتحریم شده

37 37



برقراری ارتباط مجدد سوئیفت

SWIFT

داد سوئیفت مجاددا باناک مرکازی ایاران و تعا

200زیادی از بانک هاای ایرانای و نیاز بایش از 

ه باناااک بین المللااای کوچاااک و متوساااط را بااا

بااط یکاادیگر ماارتبط کاارد، و ایاان بانک هااا روا

باا  این ارت. کارگزاری با ایران را شروع کردند

هزینااااه ها را کاااااهش داد و امکااااان انجااااام 

.پرداخت های به موقع را فراهم کرد

38 38



روابط کارگزاری بانکی موجود

39 39

روابط کارگزاری بانکی برحسب کشورها. 1شکل

روابط کارگزاری بانکی برحسب ارزها. 2شکل



چه رخ داد؟

طبق توافق

نهادهای مالی اروپایی اکنون آزادند که هر نوع معامله با ایران و از جمله •

.معامالت مالی و معامالت بخش انرژی را انجام دهند

در عمل

ری با بانک های ایرانی با مشکالت عدیده و زمان بر در ایجاد رابطه ی کارگزا•

.مشکل آفرین شده استCBRs. نظام مالی بین المللی روبرویند

40 40



پیچیدگی  تحریم های 

باقی مانده

ازاشینبرداشته شده یتحریم هایوبرجامدراروپاوامریکاملل،سازمانتعهدات

تحدهمایاالتمقرراتوقواعدکهمالی اینهادهایاین رواز.بودمتفاوتبسیارآن

.برویندروبسیاریقوانینباانطباقچالش هایبامی کنند،دنبالرادوهراروپاو

ماده ی بازگشت پذیری

SNAP BACKسریع 

عت و احتمال این که تحریم های هسته ای ممکن است دوباره اعمال شوند یا باسر

.شدت برگردند اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند

تحریم های جدید و 

لیتشدید تحریم های قب

م در سو. ساله ی تحریم های ایران به قانون بدل شد10، تمدید 2016سپتامبر 15در 

ت فهرس)، تحریم های غیرهسته ای و فهرست افراد تحت تحریم 2017فوریه ی 

SDN )بسط یافت و شامل افراد و شرکت های بیشتری شد.

41

﴾...ادامه ﴿بانکی با ایران محدودیت های روابط کارگزاری 
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فشارهای محیط

قانونی

ینسنگجرائمبهتحریم هارعایتعدمبرایمتنوعیمالینهادهایاخیر،سال هایدر

راخود﴾Compliance﴿مقرراتباانطباقاقداماتبانک هااین رو،از.شدندمحکوم

راآن هاهزنیه هایاقداماتاین.کرده اندجدیداستخدام هایحوزهآندروکردهتقویت

.استدادهکاهشرابانکیکارگزاریعملیاتسودآوریوبردهباال

FATFفهرست شدن در 

وکاستی های مقررات    

AML/CFT

ولشویی متناسب با برنامه ی اقدام ایران جهت مقابله با فعالیت های پFATFهر چند 

با آشنایی و تأمین مالی تروریسم، از فشار بر ایران کاسته است، اما ایران ناچار است

، به تدریج از لیست های سیاه خارج شود AML/CFTو انطباق بیش تر با مقررات 

.و به طور کامل به نظام مالی بین المللی برگردد
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﴾...ادامه ﴿ایران محدودیت های روابط کارگزاری بانکی با 
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کار دشوار بانک های 

خارجی در شناسایی افراد و

نهادهای تحریم شده

تادهندجاماندقیقوعمیقتحقیقمی بایدغیرامریکاییشرکت های

.نمی کنندهمعاملتحریم شدهحقوقییاحقیقیافرادبایابنداطمینان

زمینهینادرمقرراتباانطباقفرایندکهاستآنمعنایبهکاراین

ونداردوجودکاملشفافیتکهچرااست،پرهزینهودشواربسیار

شناساییکارایرانیشرکت هایازبسیاریتودرتویمالکیتیساختار

هرعانذینفکهدادتشخیلمی تواندشواریبهوکردهمشکلرا

.هستندکسانیچهشرکت
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﴾...ادامه ﴿محدودیت های روابط کارگزاری بانکی با ایران 
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دروابط کارگزاری بانکی محدو׃نتیجه
ی

نک
 با

ی
ار

گز
ار

 ک
ود

حد
ط م

واب
ر

باعث﴾یکرده ی﴿بزرگ ترکارگزاربانک هایحضورعدم•

عملیاتکهچرامی شود،سرمایه گذاریوتجارتدرمحدودیت

هکمی کندایجاببزرگ ترشرکت هایفعالیتوگسترده

.ندباشدرگیرگسترده ترمالیتأمینظرفیتبابانک های

44 44



دالیل ترک ایران توسط بانک های کارگزار بین المللی

کاهش در روابط 

کارگزاری بانکی

با ایران

:عمومی

روند عمومی در 

بانکداری بین الملل

: مرتبط با ایران

آثار تحریم ها و نتایج

آن ها 
: مرتبط با ایران

بیگانگی بانک های 

لیایرانی با محیط بین المل
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عواملاجتماعی
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تجمعاتآب

تجمعاتبیکاری

تجمعاتمؤسساتاعتباری



جمعبندی:عواملمحرکبازارارز

بحران نظام 
بانکی

عوامل قانونی
و نظارتی

عوامل سیاسی

عوامل 
اجتماعی
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اونسطال
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