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 چکیده

تر وقوع بحران مالی جهانی اخیر باعث گردید تا چارچوب نظارت احتیاطی برای دستیابی به ثبات مالی مورد بازبینی و بررسی دقیق
گیرد. از همین رو در ادبیات پس از بحران اهمیت توجه به نوسانات اقتصاد کالن به عنوان یک بازوی مکمل برای چارچوب قرار 

ها اخیر، نوسانات بازار ارز بوده است که های اقتصاد کالن در سالنظارت احتیاطی مورد توجه قرار گرفت. از میان مهمترین مؤلفه
ی بازار ارز ثباتانکی در ایران حائز اهمیت است. از این رو هدف از انجام این مطالعه، بررسی آثار بیبررسی اثر آن بر عملکرد شبکه ب

باشد. در این راستا نسبت سودآوری و های ایرانی میبر بازدهی شبکه بانکی ایران در چارچوب تحلیل وضعیت سودآوری بانک
با استفاده  ۶۸۳۱تا  ۶۸۳۱های کشور در دوره زمانی ارزیابی سالمت بانک ها به عنوان معیارهای مربوط بهجاری بانکمطالبات غیر

های ماهانه و متدولوژی خودرگرسیون برداری و ناهمسانی واریانس شرطی، در مواجهه با شوک نرخ ارز به عنوان یکی از از داده
رابر های ایرانی در بدهد بانکمقاله نشان می های ثبات اقتصاد کالن مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج اینترین مؤلفهاصلی

رسد عواملی همچون، مسائل مربوط به نحوه حسابداری و شناسایی شوند، اما به نظر میثباتی بازار ارز دچار ضرر و زیان نمیبی
ی ز و سایر بازارهای مالها به بازار ارها و دسترسی بانکها، عدم و جود قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی بانکسود در بانک

گرفتن از ضرر و زیان ناشی از فعل و انفعاالت اقتصاد کالن، برای ای را در جهت فاصلههای تابعه خود، شرایط ویژهاز کانال شرکت
 کند.شبکه بانکی ایران فراهم می
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 مقدمه -۱
ها همواره مورد توجه کارشناسان امور مالی و بانکی بوده است که این امر ریشه در شرایط نامساعد های مربوط به بازدهی بانکدغدغه

ها داشته است. این مسئله که در ابتدا در منطقه اتحادیه اروپا همواره به عنوان یک مسئله اساسی اقتصادی و دائمی در عملکرد بانک
های کشورهای درحال توسعه را به سمتی سوق داد که خود را مطابق با ثبات مالی و مقررات بانکداری تجهیز بانک مطرح بوده است،

نموده و در جهت بهبود شرایط اقتصادی گام بردارند. تحوالتی که در حوزه اقتصاد کالن و به طور خاص در تقاضای کل همراه با کانال 
نوان ها به عت، در بلند مدت به بخش واقعی اقتصاد سرایت نموده و در این راستا نقش بانکها شدت یافته اسدارایی و بدهی بانک

ای متعاقب آن همچون بحران مالی های مالی جهانی و منطقهگران مالی حائز اهمیت است. این مسئله تا آنجا مهم است که بحرانواسطه
بوده است. شرایط اقتصادی باید با تقویت بازدهی شبکه بانکی به اندازه داری در اقتصاد جهانی اثرگذار به طور معنی ۱۰۰۳ – ۱۰۰۲

از  های مالی برآید. یکیای و نقدینگی به طور آشکار در صدد پیشگیری از وقوع بحرانکافی تقویت شده و از طریق الزامات سرمایه
 پذیری و بازدهیباشد که ریسکصوص نرخ ارز میهای مالی نوسانات ناشی از بازارهای مالی به خگیری و تشدید بحرانعوامل شکل

های مالی و غیر مالی مترتب بر عملیات بانکی را کاهش دهند ها ناچارند که ریسکسازد. در همین چارچوب بانکها را متأثر میبانک
قررات نوین گام برداشته تا با ها الزم است که در جهت تدوین متر را به همراه خواهد داشت بنابراین بانککه این امر بازدهی پایین

 های ناشی از نوسانات بازار ارز را کنترل نماید. افزایش سودآوری خود تأثیر شوک
های غیر مالی دیگر همچون های اخیر در اقتصاد ایران نیز به عنوان یک ریسک مالی، در کنار بسیاری از ریسکنوسانات ارزی سال

به انتقباض در بخش واقعی اقتصاد و بروز تالطم در دیگر بازاهای مالی گردید. در این میان  تحریم، شرایطی را ایجاد نمود که منجر
ستحکام دهنده میزان اتواند نشانبانکی ایران از این نوسانات یکی از مسائل مهمی است که پاسخگویی به آن میمیزان اثر پذیری شبکه

 های مالی باشد.های ایران در برابر بحرانبانک
تر با نظام مالی جهانی، استانداردهایی نظیر قوانین و تنیدگی کممحور ایران که در آن به دلیل درهموی دیگر نظام مالی بانکاز س

های های حسابداری منطبق بر رهنمودها و تعیین حیطه فعالیت هریک از آنان، رویهمقررات مربوط به ورشکستگی، تفکیک انواع بانک
د به بخش تر میل به وروگذاری تبدیل شده و منابع آن کموبی شکل نگرفته، در اکثر موارد به مأمنی برای سرمایهجهانی و نظایر آن، به خ

 واقعی و دیگر بازارهای مالی دارد.
یر ها در ایران چگونه تغیشود که در هنگام بروز نوساناتی مثل نوسانات نرخ ارز، بازدهی بانکدر چنین شرایطی این سؤال مطرح می

 شود و یا منافعی را برا آنان به همراه خواهد داشت؟ها تمام میثباتی ایجاد شده در این بازار مالی به ضرر آنکند؟ آیا بییم
در دوره زمانی  ها، با تواتر ماهانهثباتی بازار ارز برمتغیرهای منتخب بانکی با تأکید بر سودآوری آنلذا در این مطالعه تأثیر پویای بی

با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری و ناهمسانی واریانس شرطی خودهمبسته بررسی شده است  ۶۸۳۸تا فروردین  ۶۸۳۱بهمن 
بر  های مثبت و منفی نرخ ارزبینی محور اصلی تحلیل نحوه اثرگذاری شوکو توابع واکنش آنی به همراه تجزیه واریانس خطای پیش

 است. ها در سطح کالن بودهروی سودآوری بانک
در این راستا بخش دوم این نوشتار به مروری بر ادبیات تحقیق اختصاص یافته و پس ازآن در بخش سوم به روش شناسی تحقیق 

گیری هبندی و نتیجشود. بخش چهارم دربردارنده برآورد الگو و ارائه نتایج تجربی است و در نهایت در بخش پنجم به جمعپرداخته می
 ست.تحقیق پرداخته شده ا

 مروری بر ادبیات تحقیق -۲

دهد تعداد زیادی از اینگونه مؤسسات در معرض خطر مطابق تحقیقات انجام شده، اثر تغییرات نرخ ارز بر مؤسسات مالی نشان می
د بر توان(. از آنجا که تغییرات غیرمنتظره در نرخ ارز می۸،۱۰۰۰؛ مارتین۱،۱۰۰۳؛ لی۶۳۳۲، ۶تأثیر این تغییرات هستند )چمبرلین

                                                           
1 - Chamberlain (1997). 

2 - Li (2009). 

3 - Martin (2000). 
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اشد. اولین ها بتواند یکی از متغیرهای تأثیر گذار بر بازدهی بانکها تأثیر بگذارد، ریسک تغیرات نرخ ارز میخالص سود و زیان بانک
( و چمبرلین و ۶۳۳۱) ۶اند، توسط گرامتیکوس و همکارانها نمودهای به تأثیر نوسان نرخ ارز بر بازدهی بانکتحقیقاتی که توجه ویژه

های امریکایی در معرض ریسک تغییرات نرخ ارز هستند. ( انجام گرفته است. نتیجه این تحقیقات نشان داد که بانک۶۳۳۲ان )همکار
های ژاپنی مقایسده کردند و نشان دادند های آمریکایی در برابر تغیرات نرخ ارز را با بانک( حساسیت بانک۶۳۳۲چمبرلین و همکاران )

از  های ژاپنیهای آمریکایی تحت تأثیر نوسان نرخ ارز هستند در حالی که بازدهی تعداد کمی از بانکنکبازدهی قسمت اعظمی از با
بانک نشان دادند بین اندازه بانک و تأثیر تغیر نرخ ارز ارتباطی  ۶۱( با بررسی ۱۰۰۳) ۱پذیرد. وانگ و همکارانتغییرات نرخ ارز تأثیر می

( با بررسی همزمان تأثیر سه متغیر: تغییرات شاخص بورس، نوسان نرخ بهره و نرخ ارز ۱۰۶۶) ۸مثبت وجود دارد. کاسمن و همکاران
اند اما تأثیر ها تأثیر داشتههای تجاری پذیرفته شده در بورس استانبول دریافتند هر سه عامل بطور چشمگیری بر بازده بانکبر بانک

بانک پذیرفته شده در بورس تایلند  ۶۱( با بررسی ۱۰۶۰) 4ست. ویتسونثینوسانات شاخص کل بازار بیشتر از دو عامل دیگر بوده ا
باشند. در حالیکه تعداد کمی از این دریافت نیمی از این تعداد در معرض مخاطره نوسان قیمت ین ژاپن در برابر واحد پول محلی می

 دهند.ها به تغییر قیمت دالر واکنش نشان میبانک
تقیماً های تجاری ایران مسک تغیرات نرخ ارز با استفاده از ابزار مشتقه در ایران فراهم نیست لذا بانکاز آنجا که امکان پوشش ریس
باشند. مطالعات انجام شده در ایران عموماً به بررسی تأثیر نوسان نرخ ارز به عنوان یک متغیر کالن بر تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز می

داری ضریب نوسان نرخ ارز را ( معنی۶۸۳۳اند. به طور مثال سجادی و همکاران )تمرکز بودهبازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار م
 درصد رد کردند. ۳۰بر شاخص کل بورس اوراق بهادار با سطح اطمینان 

ی، ز همبستگ( با هدف بررسی نحوه ارتباط بازارهای ارز، طال و سهام در اقتصاد ایران و با استفاده ا۶۸۳۳صالح آبادی و فراهانیان ) 
و با آزمون علیت گرنجر به بررسی دو به دو متغیرها پرداختند و نهایتاً با آزمون  (،VARرگرسیون ساده، مدل خود رگرسیون برداری)

نتایج حاکی از این بود که تغیرات قیمت طال در  .انباشتگی یوهانسون، تعداد و مقادیر بردارهای تعادلی بلند مدت را بدست آوردندهم
قفه توان گفت این دو بازار با یک وحال دارای رابطه معکوس با وقفه پیشین تغییرات قیمت دالر در بازار آزاد است، به عبارتی می زمان

توانند جاذب نقدینگی یکدیگر باشند. همچنین تغییرات قیمت ارز در بازار آزاد نیز وابسته به تغیرات قیمت سکه و تغیرات فصلی می
شین بازار است. همچنین اگر فصل پیش تغیرات نرخ ارز مثبت باشد، انتظار این است که تأثیر معکوسی بر عایدات نرخ ارز در فصل پی

 توان گفت در کوتاه مدت بازار ارز جاذب نقدینگی از بازار سهام است.به نوعی می .ای بازار سهام داشته باشدسرمایه
نرخ واقعی ارز بر شاخص سود نقدی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ثباتی ( به بررسی تأثیر بی۶۸۳۰ناهیدی و نیکبخت )
ص ثباتی نرخ واقعی ارز و شاخپرداختند. نتایج بیانگر رابطه مثبت بین بی ۶۸۳۱تا  ۶۸۳۱های ماهانه طی دوره تهران، با استفاده از داده

 .سود نقدی و قیمت سهام بورس اوراق بهادار بود
های طی تحقیقی با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری با متغیرهای برونزا به بررسی تأثیر شوک (۶۸۳۶حیدری و احمدیان )

های کالن مورد استفاده در این تحقیق، متغیر اند. در شاخصهای خصوصی کشور پرداختهکالن اقتصادی بر سود و زیان یکی از بانک
های وارده از ازار ارز در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که شوکنرخ ارز بازار غیر رسمی به عنوان نماینده وضعیت ب

 شود.مورد نظر می های شدید در روندسودآوری بانکسمت این متغیر موجب بروز طالتم

 روش شناسی تحقیق -۳
در  ای را از نظر خواهیم گذراند.مرحلههای نرخ ارز بر بازدهی شبکه بانکی، یک فرآیند دو در این مقاله به منظور بررسی تأثیر شوک

 ۶۸۳۸تا فروردین  ۶۸۳۱مرحله نخست با مدل سازی رفتار سری ماهانه نرخ ارز )هر دالر آمریکا برحسب ریال( در دوره زمانی بهمن 
نفی های مثبت و م، اقدام به تفکیک شوکمربوط به این سری GARCH6 و متعاقب آن تخمین مدل ARMA5های از طریق الگو
های بدست آمده از مرحله اول را به همراه متغیرهای مربوط شوک VARنماییم. در مرحله دوم ضمن تدوین یک الگوی قیمت ارز می

                                                           
1 - Grammatikos et.al. (1986). 

2 - Wong et.al. (2009). 

3 - Kasman et.al. (2011). 

4 - Vithessonthi (2010). 

5 - Auto Regressive Moving Average 

6 - Generalize Auto Regressive Conditional Hederocetastisity 
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(، FEVD) ۶به عملکرد نظام بانکی، در این الگو وارد نموده و سپس از طریق تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی
نماییم و در خصوص نحوه واکنش متغیر سودآوری های ارزی بر سایر متغیرهای حاضر در الگو میه اثر گذاری شوکاقدام به بررسی نحو

 های یاد شده به قضاوت خواهیم پرداخت.)که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت( به شوک

 برآورد الگو و نتایج تجربی -۴

های مربوط به عملکرد نظام بانکی مورد استفاده قرار ها به عنوان شاخصبانک های عملکردی دارایی و بدهیدر این مطالعه نسبت
 ها تعریف( که به صورت نسبت سود قبل از کسر مالیات به کل داراییPBINDگرفته است. این متغیرها عبارتند از: نسبت سودآوری )
های (، نسبت سپردهITAها )ذاری به کل داراییگ(، نسبت سرمایهLTAها )شده است، نسبت کل تسهیالت اعطایی به کل دارایی

( و در نهایت نسبت مطالبات غیرجاری به کل TDAها )دار به کل داراییهای مدت(، نسبت سپردهDDAها )دیداری به کل دارایی
 دالر آمریکا در برابر ثباتی( نرخ ارز، از سری زمانی ماهانه تفاضل نرخسازی نوسانات )بی(. همچنین به منظور مدلNPLAها )دارایی

 حذف گردیده است. X12ریال استفاده شده است. نوسانات فصلی مربوط به متغیرها نیز قبل از تخمین با فیلتر 

 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق -۴-۱
احد دیکی ریشه وکنیم. آزمون یافته استفاده میفولر تعمیم –به منظور بررسی مانایی متغیرهای تحقیق از آزمون ریشه واحد دیکی 

یافته با لحاظ عرض از مبدأ و بدون روند و بر پایه معیار شوارتز برای تعیین مانایی متغیرهای مدل استفاده شده است و فولر تعمیم –
 آمده است: ۶نتایج آن در جدول شماره 

 قپرون برای بررسی مانایی متغیرهای تحقی-فولر تعمیم یافته و فیلیپس-نتایج آزمون های دیکی

 متغیر

 پرون-آزمون فیلیپس ADFآزمون 

 ADFآماره 

مقدار 
بحرانی 

 ۶سطح 
 درصد

مقدار 
بحرانی 

 ۵سطح 
 درصد

مقدار 
بحرانی 

 ۶۰سطح 
 درصد

آماره 
 پرون-فیلیپس

مقدار 
بحرانی 

 ۶سطح 
 درصد

مقدار 
بحرانی 

 ۵سطح 
 درصد

مقدار 
بحرانی 

 ۶۰سطح 
 درصد

DDA_SA -2.669* 
-

3.513 
-

2.897 
-

2.586 -3.872*** 
-

3.512 
-

2.897 
-

2.585 

TDA_SA -3.500** -
3.512 

-
2.897 

-
2.585 

-3.545*** -
3.512 

-
2.897 

-
2.585 

ITA_SA -8.773*** -
3.512 

-
2.897 

-
2.585 

-8.768*** -
3.512 

-
2.897 

-
2.585 

LTA_SA -6.093*** -
3.512 

-
2.897 

-
2.585 -6.067*** -

3.512 
-

2.897 
-

2.585 

NPLA_SA -5.947*** 
-

3.512 
-

2.897 
-

2.585 -5.946*** 
-

3.512 
-

2.897 
-

2.585 

PBIND -5.402*** 
-

3.512 
-

2.897 
-

2.585 -5.337*** 
-

3.512 
-

2.897 
-

2.585 

DEXR -6.155*** -
3.512 

-
2.897 

-
2.585 

-6.315*** -
3.512 

-
2.897 

-
2.585 

 درصد معنی دار می باشند. ۶۰درصد و  ۵درصد،  ۶نکته: آماره های فوق با نمادهای ***، ** و * به ترتیب در سطوح 
 منبع: محاسبات محققان

 های نرخ ارزتجزیه شوک -۴-۲
ظور، کنیم. برای این منهای ارز از روش تصریح مقیاس که در مطالعـه لـی و دیگـران معرفی شده است، استفاده میبرای تجزیه شوک

در این مطالعه نرخ برابری یک دالر آمریکا برحسب ریال ایران در نظر گرفته شده نخست الزم است تـا الگـوی بهینه سری نرخ ارز )که 
 ، از طریق آزمون تشخیص واریانس ناهمسـانیسـازی کـرده و پـس از تخمین اولیه آنمـدل ARMA(p,q) است( را بر اساس فراینـد

                                                           
1 - Forecasting Error Variance Decomposition 
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ARCH-LM Test به دنبال وجود و یا عدم وجود تأثیرات GARCH رز باشـیم، که در این راستا سری تفاضـل نرخ در سری نرخ ا
 گزارش شده است. ۸و  ۱را در تواتر ماهانه مورد بررسی قرار دادیم و نتایج به دست آمده در جداول  DEXRارز 

 ARCH-LMنتایج آزمون 

 دوره زمانی هاتواتر داده متغیر
درجه بهینه مدل 

۱ARMA 

آماره 
آزمون 

ARCH-LM 
Prob. 

نتیجه وجود اثرات 
ARCH  وGARCH 

DEXR 2014:02 2007:03 ماهانه ARMA(1,1) **2.282 0.022 بله 
 باشند.دار میدرصد معنی ۶۰درصد و  ۵درصد،  ۶های فوق با نمادهای ***، ** و * به ترتیب در سطوح نکته: آماره

 منبع: محاسبات محققان
 باشد:میبنابراین مدل بهینه سری نرخ ارز به شرح زیر 

1110 معادله میانگین   ttt DEXRDEXR  (۱) 

 معادله واریانس
),0(1 ttt hNI  

(۲) 
110  tt hh  

 
  GARCH(1,1)نتایج برآورد مدل 

 .Z Probآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر
C 0.00004 0.00007 0.5871 0.557 

 

RESID(-1)^2 
 

0.5923 
 

0.2595 2.2823 0.022 
GARCH(-1) 

 

0.6420 0.1467 4.3749 0.000 
2R 0.064    

    1.82 واتسون-آماره دوربین
 منبع: محاسبات محققان

( و شوک منفی قیمت ارز posdexrshockحال می توان مطابق با الگوی زیر اقدام به تولید دو سری شوک مثبت قیمت ارز )
(negdexrshockمی ):نماییم 

 های نرخ ارزشوک

)(0, MAXckposdexrsho

t

t

h




  

 
)(0, MINcknegdexrsho

t

t

h




  

 مدل خودرگرسیون برداری -۴-۳
دهند. های پذیرفته شده است، مورد تصریح قرار میهای کالن اقتصادی معموالً روابط بسیار مهم اقتصادی را که مبتنی بر تئوریمدل

های اقتصاد کالن سنجی مدل»های تئوریکی خود از سنجی برای تخمین مدلکالن های سنتی، اقتصادداناندر همین راستا در روش
استفاده « ۸های اقتصاد کالن سنجی خالصه شدهمدل»)بر مبنای الگوی معادالت همزمان( یا « ۱ساختاری با مقیاس کوچک و بزرگ

 دی بر اساس تغییر در انتظاراتشان که باعث تخمینمبتنی بر تغییر تصمیمات کارگزاران اقتصا 4(۶۳۲۱کردند. با طرح نقد لوکاس )می

                                                           
 بر اساس معیارهای آکایک و شوارتز استخراج شده است.های متوالی و در تخمین ARMAدرجه بهینه مدل  -۶ 

2 - The Large and Small-scale Structural Econometric Models (SEM) 

3 - Reduced Form Model 
4 - Lucas (1976) 
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نیز  4(۶۳۳۵. اندرس )۸کند( را معرفی میVAR۱مدل خود رگرسیون برداری ) ۶(۶۳۳۰گردد، سیمز )نادرست پارامترهای مدل می
ز این جایی که هدف اداند. از آنمدل خود رگرسیون برداری را تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرها می

ای از متغیرهای مربوط به عملکرد های ارزی( بر مجموعههای حاصل از نوسانات نرخ ارز )شوکمقاله، بررسی نحوه اثرگذاری شوک
 بایست در یک چارچوب پویا از الگوهای اقتصاد سنجی انجام داد، که در برگیرندهرسد این تحلیل را میباشد؛ به نظر میشبکه بانکی می

باشد. در ادامه پس از معرفی و تشریح از این حیث دارای مزیت می VARتمامی متغیرهای تحقیق به صورت همزمان باشد؛ که الگوی 
های مثبت و منفی نرخ ارز را که در مرحله قبل استخراج نمودیم، به همراه سایر متغیرهای تحقیق )متغیرهای ، شوکVARالگوی 

 بینی، در خصوص نحوه تأثیراتو در نهایت به وسیله توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش نموده VARبانکی( وارد الگوی 
 های ارزی بر متغیرهای کالن اقتصادی کشورمان اظهار نظر خواهیم نمود.شوک

ان متغیرهایی است که امکتکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا میان  VARدارد که مدل ( بیان می۶۳۳۵اندرس )
 کند:را به شکل زیر معرفی می VAR( مدل ۱۰۰۱) 5ها وجود داشته باشد. لوتکپلوجود اثر متقابل و مبهم میان آن

(۵) 
ttqtqtptptt uCDxBxByAyAy   ...... 011  

),...,(که در آن،  1
 kttt yyy  1بردارk زا، متغیرهای درون),...,( 1

 Mttt xxx  1بردارM  متغیر برونزا و خارج از
پسماندهای  tuکه شامل کلیه متغیرهای از پیش تعیین شده مانند جزء ثابت، روند خطی و متغیرهای مجازی فصلی است و  tDمدل، 

اتریس کوواریانس و م« 6نوفه سفید»دارای توزیع نرمال با میانگین صفر، 
uttuuE )(  .استiA ،jB وC های نیز ماتریس

 باشند.متناسب با تعداد متغیرهای حاضر در مدل می ضرایب با ابعاد

معادله 
(۶۶) 
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 بینیو تجزیه واریانس خطای پیشتحلیل توابع واکنش آنی  -۴-۴
 

د. با دهنشود، نشان میهایی که به سایر متغیرها وارد میتوابع واکنش آنی امکان تحلیل رفتار متغیرهای هدف را در مقابل شوک
ها، ه کل داراییبها العمل متغیرهای مربوط به عملکرد نظام بانکی شامل، نسبت کل سپردهتوانیم عکساستفاده از توابع واکنش آنی، می

ها و ها، نسبت تسهیالت اعطایی به کل داراییها، نسبت مطالبات غیرجاری به کل داراییها به کل داراییگذارینسبت کل سرمایه
ند که کبینی بیان میهای قیمت ارز را مالحظه کنیم. همچنین تجزیه واریانس خطای پیشها نسبت به شوکشاخص سودآوری بانک

های افزایشی و کاهشی قیمت ارز(، چند درصد از های وارده از طرف سریرده از طرف هر یک از متغیرها )در اینجا شوکهای واشوک
توان در ینی، هم میبدهند. بنابراین، با استفاده از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیشتغییرات در متغیر وابسته را توضیح می

توان های مثبت و منفی قیمت ارز اظهارنظر کرد؛ و هم میغیرهای مربوط به عملکرد نظام بانکی به شوکمورد جهت و شدت واکنش مت
های مربوط به توابع واکنش آنـی و تجزیـه واریـانس متغیرهای در ادامه، نمودار و جدول .ها را آزمودتقارن و یا عدم تقارن این واکنش

                                                           
1 -Sims (1980) 

2 - Vector auto Regressive 

 .است داده ( توسعه۶۳۳۱خود ) بعدي پژوهش در را روش اين سيمز - ۸
4 - Enders (1995) 
5 -Lutkepohl (2004) 

6 - White Noise 
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سال(  ۱دوره ) ۱۱های منفی و مثبت نرخ ارز که پس از برآورد مدل برای مواجهه با شوک( را در PBINDمربوط به متغیر سودآوری )
 .گردندبه دسـت آمـده است، ارائه خواهد شد و نتایج تفسیر می

 
 های مثبت و منفی نرخ ارز(به شوکPBINDتوابع واکنش آنی متغیر سودآوری ) ۱نمودار 

 
 منبع: محاسبات محققان

 
( مشخص است، با وقوع یک انحراف معیار شوک مثبت ارزی )افزایش قیمت هر دالر بر ۶بخش باالی نمودار ) همانگونه که در

های ارزی بانک افزایش یافته و در نتیجه سودآوری بانک نیز در کوتاه مدت حسب ریال، یا کاهش ارزش پول ملی( ارزش خالص دارایی
واحد به بیش از  ۰۰۰۰۶( از PBINDمنحنی تابع واکنش آنی متغیر نسبت سودآوری )گیرد. به طوریکه الشعاع این تغییر قرار میتحت

کند. این تغییرات در مقایسه با رخداد شوک منفی ارز که در قسمت پایین واحد باالی خط تعادل در پایان ماه دوم جهش پیدا می ۰۰۰۰۱
افزایش ارزش پول ملی( که در آن منحنی واکنش آنی  ( نشان داده شده است )کاهش قیمت هر دالر بر حسب ریال، یا۶نمودار )

(PBIND از )باشد، اما به لحاظ میزان افزایش یابد، اگرچه در یک جهت میواحد باالی خط تعادل افزایش می ۰۰۰۰۱واحد به  ۰۰۰۰۶
ازار ارز تا حد ثباتی ببیایجاد شده در سودآوری، بسیار بیشتر است و این بدین معناست که واکنش سودآوری شبکه بانکی کشور به 
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که نرخ  استها )حداقل در کوتاه مدت( بیشتر از حالتیای که منفعت حاصله از افزایش نرخ ارز برای بانکگونهزیادی متقارن است. به
 شود.ارز با کاهش مواجه می

 
ــوکاما در دوره ــاهده میهای آتی که اثر ش ــتند، مش ــده در حال تخلیه هس ــود که های ایجاد ش های واکنش آنی متغیر رفتار منحنیش

(PBINDباز هم متفاوت است به گونه ) ای که تخلیه اثر شوک مثبت تا دوره )ماه( یازدهم به طول انجامیده ضمن اینکه در تمامی این
یر خود تأث مدت دارای مقادیر مثبت است. این در حالیست که شوک منفی ارز حداقل تا دوره شانزدهم، سودآوری شبکه بانکی را تحت

دهد. نکته قابل تأمل در این خصوص آن است که افزایش مقطعی ایجاد شده در ابتدای بروز شوک، به سرعت و پس از گذشت قرار می
( متنها دو دوره، از بین رفته و اثر کاهشی خود بر میزان سودآوری را از ابتدای دوره چهارم تا پایان دوره شانزدهم )به استثناء دوره پنج

 دهد.ن مینشا
 

 
توان گفت تکانه مثبت قیمت ارز (، می۱)جدول  (PBINDمطابق با نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای متغیر نسبت سودآوری )

درصد  ۱۰۵طور میانگین دهد، درحالیکه تکانه منفی بهدرصد از تغییرات این متغیر را توضیح می ۳۰۱طور میـانگین چیـزی در حـدود به
که بانکی در بر فرآیند سودآوری شب توان گفت که تغییرات مثبت در نرخ ارز اثر قویتریدهد. بنابراین، میاز این تغییرات را توضیح می

ر سودآوری ها در تغییرات متغیدهندگی نسبتاً باالی نسبت مطالبات غیر جاری به کل داراییکشـور داشته است. از سوی دیگر، توضیح
ی دوره، به درصد در ابتدا۶۳۰۶۳شود، سـهم این متغیر در توضیح نسبت سودآوری از نیز قابل توجه است. همانگونه که مشاهده می

رسد، که این پدیده نشان از اهمیت وافر بحث مطالبات غیرجاری بر عملکرد نظام درصد در پایان دوره بیست و چهارم می ۱۵بـیش از 
 .بانکی در اقتصاد کشور دارد

 

 های مثبت و منفی نرخ ارز(به شوکPBINDتوابع واکنش آنی متغیر سودآوری ) ۱نمودار 
شوک مثبت  شوک منفی ارز دوره

 ارز
DDA_S

A ITA_SA LTA_SA NPLA_S
A PBIND TDA_SA 

 1  0.582800  0.482227  0.186492  2.360836  1.583943  19.19768  75.60603  0.000000 
 2  2.678122  6.448405  1.782385  1.820690  1.171265  26.29545  59.31798  0.485701 
 3  2.587844  8.198908  2.273667  3.578080  1.098932  25.59369  56.20429  0.464586 
 4  2.521120  8.438632  2.531098  4.728903  1.206784  25.64408  54.45041  0.478970 
 5  2.489721  8.475291  2.710953  4.971211  1.278709  25.64367  53.83828  0.592165 
 6  2.477384  8.581498  2.850707  5.023974  1.358567  25.52472  53.51389  0.669252 
 7  2.489521  8.641223  2.897131  5.040695  1.441774  25.43565  53.31440  0.739605 
 8  2.507649  8.648969  2.920223  5.043483  1.506859  25.38165  53.20174  0.789422 
 9  2.526973  8.644598  2.928156  5.041658  1.556539  25.34781  53.13148  0.822788 

 10  2.542633  8.638765  2.930857  5.038666  1.584562  25.32965  53.09092  0.843944 
 11  2.552189  8.634743  2.931559  5.036357  1.599444  25.32155  53.06876  0.855396 
 12  2.558145  8.632473  2.931578  5.034932  1.606830  25.31885  53.05641  0.860780 
 13  2.561432  8.631516  2.931397  5.034226  1.610370  25.31832  53.04963  0.863109 
 14  2.563042  8.631269  2.931249  5.033943  1.611979  25.31850  53.04606  0.863956 
 15  2.563787  8.631293  2.931165  5.033838  1.612669  25.31880  53.04424  0.864204 
 16  2.564100  8.631392  2.931137  5.033791  1.612942  25.31902  53.04337  0.864249 
 17  2.564215  8.631480  2.931147  5.033765  1.613042  25.31914  53.04297  0.864244 
 18  2.564252  8.631534  2.931177  5.033746  1.613079  25.31919  53.04278  0.864237 
 19  2.564261  8.631558  2.931217  5.033733  1.613094  25.31921  53.04269  0.864236 
 20  2.564261  8.631565  2.931259  5.033725  1.613101  25.31921  53.04264  0.864239 
 21  2.564261  8.631564  2.931297  5.033721  1.613105  25.31920  53.04261  0.864242 
 22  2.564260  8.631561  2.931331  5.033721  1.613109  25.31918  53.04259  0.864243 
 23  2.564259  8.631558  2.931358  5.033722  1.613112  25.31918  53.04257  0.864244 
 24  2.564258  8.631556  2.931379  5.033724  1.613115  25.31917  53.04256  0.864244 

 منبع: محاسبات محققان
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ی در ایران در برابر انکتوان اینگونه تفسیر نمود که شبکه ببینی را مینتیجه حاصل از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش
تنها متضرر نشده بلکه با انجام تغییرات تاکتیکی به موقع نوسانات نرخ ارز )چه افزایش و چه کاهش نرخ ارز( حداقل در کوتاه مدت، نه

وک ش کند. واقعیت آن است که در هنگام وقوعو تغییر در ترکیب پرتفوی ارزی و ریالی خود از نوسانات حاصله منفعت نیز کسب می
ها و در های موجود در پرتفوی ارزی بانک با افزایش مواجه شده و این مسأله باعث بهبود درآمدهای مشاع بانکمثبت ارزی، دارایی

شود، به دلیل اثرات روانی متعاقب آن شود. از سوی دیگر هنگامی که بازار ارز با شوک منفی مواجه میها مینهایت افزایش سودآوری آن
دار باشد، میل به فروش منابع ارزی افزایش یافته و این مسأله باعث افزایش ان ارز و بیم از اینکه کاهش اتفاق افتاده ادامهنزد دارندگ

ارت هاست. به عبها و متعاقب آن افزایش سودآوری آنشود. نتیجه این امر افزایش توان اعطای تسهیالت بانکها میمنابع ریالی بانک
هاست، و در مواقع کاهش نرخ ارز نیز تکیه ها در هنگام افزایش نرخ ارز از محل پرتفوی ارزی آنله برای بانکدیگر افزایش سود حاص
 کند.ها سودآوری ایجاد میبر پرتفوی ریالی برای آن

این خصوص  گردد. درمی دهد، پس از وقوع شوک، اثر آن رفته رفته تخلیه می( نشان۶اما همانطور که هر دو قسمت نمودار شماره )
ان کنندگها استفادهدوره که نرخ ارز روند صعودی دارد، انتظارات عوامل اقتصادی و در رأس آن توان گفت، پس از گذشت دو تا سهمی

 های آتیدار خواهد بود. از این رو با انگیزه کسب سود بیشتر در دورهگیرد که افزایش قیمت ارز ادامهاز تسهیالت ارزی اینگونه شکل می
شان، این وجوه را در بازار غیر رسمی ارز به فروش رسانده دهند تا به تعویق انداختن اقساط مربوط به تسهیالت ارزی دریافتیترجیح می

 الوصول و متعاقب آن کاهش سودآوری بانکالتفاوت منفعت کسب کنند که این امر باعث افزایش هزینه مطالبات مشکوکو از محل مابه
ی دیگر پس از گذشت چند دوره از وقوع شوک منفی ارز نیز رفتار هیجانی در فروش ارز و تبدیل آن به ریال نیز تعدیل گردد. از سومی

ها با کاهش مواجه خواهد شد. این مسأله نیز باعث ایجاد شده و روند ورود منابع ریالی به بانک و متعاقب آن توان تسهیالت دهی بانک
 ها خواهد شد.کیک روند کاهشی در سودآوری بان

 گیریبندی و نتیجهجمع -۵
ثباتی بازار ارز بر وضعیت شبکه بانکی ایران مورد در این مقاله اثر یکی از عوامل مهم در اقتصاد کشورهای درحال توسعه یعنی بی

ت و های مثبکه آیا شوک باشد. سوال اصلی این مطالعه آن استارزیابی قرار گرفت که در آن ساختار مالی حاکم کامالً بانک محور می
لکرد شبکه ثباتی نرخ ارز بر عمهای ایران داشته است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا آثار بیمنفی نرخ ارز تأثیر یکسانی بر سودآوری بانک

اتی و یا در ثببانکی ایران متقارن است یا نامتقارن؟ در پاسخ به این سوال، ابتدا با استفاده از یک مدل واریانس ناهمسان شرطی، بی
حقیقت نوسانات نرخ ارز را به دو دسته شوک مثبت و منفی تفکیک نموده و پس از آن با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری نشان 

ها بر سودآوری شبکه بانکی ایران تقریباً به شکلی یکسان و متقارن است اما اثرات وقوع شوک مثبت داده شد که تأثر هریک از این شوک
یه گردد. در عین حال نتایج به دست آمده از تجزنرخ ارز بر متغیر یاد شده تا حدودی بیشتر از حالتی است که ارزش پول ملی تقویت می

ها زودگذر بوده و در ادامه بانک را با ثباتی نرخ ارز بر وضعیت سودآوری بانکو تحلیل توابع واکنش آنی، نشان داد که تأثیر بی
هت ها در جگیری انتظارت ذینفعان آنها، موجب شکلسازد. تأثیر جهش آنی سودآوری بانکتری مواجه میبلندمدت های نسبتاًچالش

وک ها در هنگام وقوع شگردد و این در حالیست که افزایش موقتی ایجاد شده در سودآوری بانکهای آتی میکسب منافع بیشتر در دوره
ین مقاله طور کلی اگرچه نتایج اباشد. بهها میه و تنها به واسطه تغییر اسمی در پرتفوی ارزی بانکها نبودگری آنناشی از عملیات واسطه

رسد عواملی همچون، مسائل مربوط به شوند، اما به نظر میثباتی بازار ارز دچار ضرر و زیان نمیهای ایرانی در برابر بینشان داد بانک
ه بازار ها بها و دسترسی بانکها، عدم و جود قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی بانکنحوه حسابداری و شناسایی سود در بانک

گرفتن از ضرر و زیان ناشی از فعل و ای را در جهت فاصلههای تابعه خود، شرایط ویژهارز و سایر بازارهای مالی از کانال شرکت
 .کندانفعاالت اقتصاد کالن، برای شبکه بانکی ایران فراهم می
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 لیال محرابی MBRI-TR-95011 2015بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینها و چالشفرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 خوشنودزهرا  MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟االجرای بانکهای مالی الزمصورت

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانچارچوب گزارشگری مالی بانک

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ
 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهی نرخ تورم تکلزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده

 1394 

 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-مرکزی از دیدگاه فقهی شناسی اوراق مشارکت بانکآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 MBRI-PN-94022 ای در ایرانبانکداری سایهنگاری کالن
افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا محمد ارباب

 طاهری

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه
حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی 

 حیدری

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم

 مجید عینیان MBRI-PN-94017 20ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 عملیات بانکی بدون ربانویس طرح قانون نقد و بررسی پیش

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکتی در نظامحکمرانی شرک
وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال  مهرداد سپه

 محرابی

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 بانک مرکزی  مند توسططراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 ر بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهیعملیات بازار باز د

 خوانساریوهاب قلیچ و رسول  MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2014های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 کزی جمهوری اسالمی ایرانمرقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2014بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانیاییتحلیل پو

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران
سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین 

 نادریان

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 ای خروجرکود تورمی و راهکاره

 MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم
زاده،فاطمه محمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی

 نجفی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده

 حسین توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 بیات، مجید عینیان، هومن کرمی ابراهیمی، سعید

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 تبارات شکست بازار اع

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019  خاوری نژادابوالفضل 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 
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 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 1390-1360ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1390ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1390های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میثمی ، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1390و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدصتحلیل شاخ

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206  حسین میثمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیبانکمدیریت ریسک در 

ی اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

های بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9201  حسین میثمی 
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های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  حسین میثمی 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزیساختار بانکداری 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 های پیدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 

1390 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1390) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1390)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1390) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1390) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1390) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1390) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1390) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1390) بهار مالیات تورمی دالر

1389 

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 برخی کشورهای منتخببورس اوراق بهادار در ایران و 

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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