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 مدیریتی خالصٔه

های سود تغییر نرخ گذاریهدفهای پولی به کل گذاریهدفدر اقتصاد ایران نیز رویکرد سیاست پولی از  همگام با تجارب جهانی، اخیراً
با تصاد است. گیری منحنی بازده تا سررسید در اقیافته است. یکی از الزامات موفقیت در این رویکرد وجود طیفی از ابزارهای پولی و شکل

مشترک  گذاریسرمایه بازار پول و همچنین صندوق بخشی به ابزارهای بازار پول، در این گزارش جایگاه حساب سپردٔهتوجه به ضرورت تنوع
 ه شده است.ن اقتصادی ارائهای سود و دستیابی به اهداف کالهای آن برای مدیریت نرخبازار پول در بخش پولی اقتصاد بررسی و داللت

های سود در بازار پول و همچنین های نزدیک به نرخبازار پول ضمن برخورداری از نرخ بازدهی حساب سپردٔه دهد کهان مینتایج نش
توانایی پاسخگویی به نیاز بخشی از مشتریان در شده، از قبل مشخص دور چک به تعدادص وبرخورداری از مزایایی مانند امکان تراکنش 

آوری وجوهی برای نکی و جمعبا قابتی را دارد. همچنین، این ابزار سبب کاهش سیالیت منابع شبکٔهر هایسود تمایل به کسب نرخ
 خواهد داشت. ی مؤثربخشی به بازار بدهی نیز نقششود که در عمقوراق بدهی ایمن میو ا ،نویسی اوراق مشارکت، اسناد خزانهپذیره

های بازدهی از بازار پول و ستخراج نرخضمن اپول نیز راهبرد دیگری است که های بازار بازار پول، صندوق عالوه بر حساب سپردٔه
مدت خواهد های سرگردان و منابع کوتاهدر جذب نقدینگی ی مؤثر، نقشبرای هدایت کریدور نرخ سود پولیگذار سیاست دهی بهسیگنال
ها را توسط این صندوق تأسیس و سازوکارهای نظارتی زمینٔه پولی با طراحی قواعدگذار سیاست شوددر این زمینه نیز پیشنهاد میداشت. 
ها، عالوه بر گذاری در این صندوقسرمایه ِبه ابزارهای قابل بخشیتنوع. البته ضروری است که برای کندات اعتباری فراهم مؤسسها و بانک

 عنوانبه تدریجبهو اوراق تجاری نیز  ،های بانکیجمله گواهی سپرده، پذیرش، ابزارهای متداول دیگر ازخزانه اوراق مشارکت و اسناد
 در بازار سرمایه عملیاتی شوند. معاملهقابل  ابزارهای 

به ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار در  پایبندی کاملو سازوکار پیشنهادی مستلزم آن خواهد بود که  چهارچوببدیهی است این 
مختلف  یدهایها در سررسسود سپرده نرخ نیمعنادار ب یتفاوت ،در عملباشد، به این معنا که ها وجود داشته سپردهانواع خصوص نرخ سود 

از  یز وجوه حاصلها نبانک . همچنینباشد مؤثرو کاهش نرخ سود  مهیقبل از موعد مستلزم پرداخت جر یهاوجود داشته باشد و برداشت
 و دیگر ابزارهای متداول آن ،اسناد بدهی بخش دولتی ،خرید اوراق مشارکت ایاً برهای بازار پول را صرفهای بازار پول و صندوقحساب
 .کنند استفاده
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 مقدمه ۱
و نقدینگی  پایٔه پولیهای پولی همانند نرخ رشد کل گذاریهدفهای گذشته مبتنی بر رویکرد ی پولی در اقتصاد ایران طی دههگذارسیاست

های تورم وجه به ماندگاری نرخکنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی بوده است که در عمل با ت شاملبرای دستیابی به اهداف کالن اقتصادی 
بیانگر آن بوده است که دستیابی به  گذشته طی دورٔه تجارب دیگر کشورها این در حالی است کهاست.  نداشتهموفقیت چندانی  ،دورقمی
 بانک مرکزی ،های بازار پول پیگیری شده است. به همین جهتنرخ گذاریهدف چهارچوبدر  عمدتاًها کنترل تورم و ثبات قیمتهدف 

 گذاریهدف سمتبههای پولی و حرکت کل گذاریهدفی پولی، گذر از گذارسیاستج.ا.ا. نیز از اواخر سال گذشته با اعالم رویکرد نوین در 
طی زمان با فراهم شدن انتقالی است و  یحرکت داین تغییر رویکر ،ر بخش پولی را آغاز کرده است. بدیهی استهای سود کلیدی دنرخ

پذیر خواهد بود. در چنین شرایطی است که تغییرات کریدور نرخ سود و همچنین ها و طراحی ابزارها و سازوکارهای آن امکانزیرساخت
منظور مدیریت تقاضای ین منحنی نرخ بازده در اقتصاد بههای بازار و همچنر سایر نرخدی اثرگذاری بانکی، توانایار بیننرخ سود مبنا در باز

 کل و دستیابی به اهداف کالن اقتصادی خواهد داشت.
مدت است که با ابزارهای مالی کوتاهوجود طیفی از ، های بازدهی در اقتصادر نرخدبرای اثرگذاری  در این راستا، یکی از الزامات اساسی

 شبکٔه بانکیمحور بودن نظام مالی کشور، تمرکز این بحث بر ضرورت تعریف و طراحی ابزارهای بازار پول با استفاده از ظرفیت توجه به بانک
سیالیت نقدینگی بخش خصوصی  در شرایطی کهبه ابزارهای پولی،  بخشیتنوعبدیهی است، در کشور است. ها آن و نهادهای مالی وابسته به
قیمتی در این بازارها یی آن بین بازارهای دارایی، سبب بروز تقاضاهای سوداگری و ایجاد نوسانات شدید جاجابهافزایش یافته است و با 

 بازی شود.هو مهار تقاضاهای سفتگذاران، سبب هدایت نقدینگی به سرمایه جذاب هایپیشنهاد ارائٔهتواند با نوعی میشود، بهمی
پول  حساب سپردٔه بازاربه معرفی  و با توجه به ضرورت آن، ابزارهای بازار پول بخشی بهتنوعرو با هدف  ِبدین منظور، در گزارش پیش

ی گذارهای سرمایهبا توجه به قدمت صندوق. شودمیپرداخته و نظام مالی کشور  در بخش پولیها آن تبیین جایگاهبازار پول و  و صندوق
، های سپرده بازار پولحسابشود و سپس با معرفی های بازار پول بررسی میهای صندوقصورت خالصه ویژگیه، در ابتدا ببازار پول
همچنین در ادامه، با توجه به حاکم بودن  شود.می ارائه در نظام مالی متعارفآن در مقایسه با سایر ابزارهای مشابه های و تفاوت هاویژگی

های و مقررات حاکم بر صندوقکشور  بخش پولیپول در  حساب سپردٔه بازارکشور، به تبیین جایگاه  شبکٔه بانکیعملیات بانکی بدون ربا در 
به ابزارهای پولی در راستای مدیریت  بخشیتنوعتوجه به لزوم در انتها نیز با  شود.پرداخته می در بازار سرمایه گذاری با درآمد ثابتسرمایه
، در راستای جذب نقدینگی سرگردان و کاهش تحرکات سوداگری در بازارهای دارایی به بازار پول کشور یبخشعمقهای سود و نرخ
 .شودمی ارائه های بازار پولها و حسابهای سیاستی مبتنی بر کارکرد صندوقتوصیهها و اللتد

 بازار پولمشترک گذاری صندوق سرمایه ۲
است که  مشترک گذاریسرمایههای شود، نوعی از صندوقنیز نامیده می ۲که صندوق بازار پول ۱گذاری مشترک بازار پولصندوق سرمایه

بهادار نزدیک به این ابزارها شامل پول نقد، اوراق کند. گذاری میسرمایه مدت بسیار نقدشوندهکوتاهمالی شده را در ابزارهای منابع جذب
های گزینه های بازار پول برای ارائٔه، صندوقدیگرعبارتبهاست.  مدتکوتاهو اوراق بدهی با درجه اعتبار باال و سررسید  ،۳وجه نقد
فی از صندوق بازار پول ممکن است در طیگذاران ارائه شده است. سطح بسیار پایین ریسک به سرمایه گذاری با نقدشوندگی باال وسرمایه

 کند: گذاریسرمایهابزارهای مالی مبتنی بر بدهی به شرح ذیل 
 ؛بانک تجاری تضمین شده است که توسط مدتکوتاهبدهی  4گواهی پذیرش بانکی 
 ؛مدتکوتاهبانکی با سررسید  اندازپسگواهی  - 5گواهی سپرده 
 ؛هامدت بدون تضمین شرکتبدهی کوتاه - 6تجاری اوراق 

                                                                                                                                                                                                                
1 Money Market Mutual Fund, MMUF 
2 Money Market Fund, MMF 
3 Cash ecualant securities 
4 Banker’s Acceptance, BA 
5 Certificate of Deposit, CD 
6 Commercial Paper 



های بازار پولها تا صندوقبخشی به ابزارهای بازار پول: از حسابتنوع  

۲ 

 و ؛دولت مدتکوتاهاوراق بهادار  - ۱بازخریدهای نامهتوافق 
  دولت مدتکوتاهاوراق بدهی  - ۲داریخزانهاسناد. 
نتیجه و در خواهد بودبازار  نرخ بهرٔه تأثیرتحت بازار بستگی دارد، بازدهی کلی صندوق نیز  که بازدهی این ابزارها به نرخ بهرٔهازآنجا

 .بودکلیدی خواهد  های بهرٔهپولی و در صورت لزوم بازنگری در نرخ سیاست برای هدایت مناسب سیگنالیتغییرات آن 
، کاهش ریسک ،گذاریا، متنوع بودن سبد سرمایههای داراییاز مزایایی همچون مدیریت حرفه گذاریسرمایههای صندوقکلی، طوربه

های همانند صندوق نیز های بازار پولصندوق هستند. جویی در زمان و هزینه )بازدهی نسبت به مقیاس( برخوردارو صرفه، نقدشوندگی باال
کنند و موظف هستند می گذاران صادرابل بازخرید را برای سرمایهق گذاریسرمایهواحدهای ها آن کنند.می گذاری مشترک معمولی کارسرمایه

 ( پیروی کنند.۳متحدهایاالتدر  و اوراق بهادار کمیسیون بورس ،مثال عنوانبهگران مالی )شده توسط تنظیمهای تنظیمکه از دستورالعمل

 های بازار پولانواع صندوق ۲-۱

به انواع  شدهاوراق و اسناد خریداریی هاو سایر ویژگی ،سررسید شده، دورٔهگذاریهای سرمایهبه نوع دارایی های بازار پول بستهصندوق
 ند از:اکه عبارت شوندبندی میمختلف طبقه

 ممتازپول صندوق 

های ، سازمانهاکه توسط شرکت مانند اوراقی 5داریهای غیرخزانهتجاری دارایی اوراقدر اوراق بدهی با نرخ شناور و  4ممتازصندوق پول 
 .کندگذاری میسرمایه ،است صادر شده 6دولتی بخشهای و شرکت ،دولتی

 یصندوق پول دولت

 طور کاملبههای بازخرید که نامهو توافق ،خود را در وجه نقد، اوراق بهادار دولتی از کل دارایی درصد 5٫۹۹ حداقل 7یصندوق پول دولت
 .کندمی گذاریسرمایهتوثیق شده است، توسط وجه نقد یا اوراق بهادار دولتی 

 داریصندوق پول خزانه

 داریخزانه، اوراق مدت()کوتاه داریخزانهمانند اسناد  امریکا داریخزانهدر طیفی از سررسیدهای اوراق بدهی  8داریخزانهپول صندوق 
 کند.گذاری میسرمایه)بلندمدت(  داریخزانه و اوراق قرضٔه ،مدت()میان

 صندوق پول معاف از مالیات

فدرال معاف در سطح دولت از مالیات بر درآمد  آن عایدیکند که گذاری انتخاب میی برای سرمایهیابزارها ۹صندوق پول معاف از مالیات
یز معاف باشد. در سطح ایاالت نز مالیات بر درآمد ممکن است اکند، گذاری میسرمایهبسته به اوراق بهاداری که در آن  همچنین، است.
 د.دهشهرداری تشکیل می اوراق قرضٔهرا  هاهای این نوع صندوقدارایی عمدٔه

میلیارد دالر  ۳۳00از حدود  ۲0۱8، در پایان سال امریکاار شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادطبق آمار منتشر شایان ذکر است،
 ۲400 و ،ممتازهای صندوقدر میلیارد دالر  750های معاف از مالیات، میلیارد دالر در صندوق ۱50های بازار پول، صندوق انواع دارایی

اوراق بهادار  های بازار پولی که صرفاًصندوق ،دهدن مینشاگذاری شده است که داری سرمایههای دولتی و خزانهمیلیارد دالر نیز در صندوق
های بازار پول برخی از صندوقهای بازار پول دارند. همچنین، صندوق سهم باالیی از دارایی ،کنندداری را نگهداری میدولتی و اسناد خزانه

                                                                                                                                                                                                                
1 Repurchase Agreements, Repo 
2 Treasuries 
3 U.S. Securities and Exchange Commission, SEC 
4 Prime Money Market Fund, PMMF 
5 Non-Treasury Assest Commercial Paper 
6 Government-Sponsered Enterprises 
7 Government Money Market Fund, GMMF 
8 Treasury Money Market Fund, TMMF 
9 Tax-Exempt Money Market Fund, TEMMF 



 بازار پول یهاها تا صندوقبازار پول: از حساب یبه ابزارها یبخشتنوع 
 

۳ 

حال، ند. باایناگذاری شدهمیلیون دالر( هدف ۱غالباً )باال  گذاریسرمایهبا حداقل مقدار و بزرگ  یها و نهادهابرای جذب منابع سازمان
 جذاب و نیز گذاران خرد، برای سرمایهکم هایدلیل حداقلفروشی هستند و بههای پول خردهصندوق ،های بازار پولصندوقسایر 
 .استدسترس  ِقابل

 های بازار پولصندوق برخی مالحظات خاص ۲-۲

 پول بازار یهاصندوق تاریخچٔه

ها راهی آسان برای خرید که این صندوقجاناندازی شد. ازآراهطراحی و  متحدهایاالتدر  ۱۹70 های بازار پول در اوایل دهٔهصندوق
گذاران محبوب ، خیلی سریع بین سرمایهندبه بازدهی حساب بانکی داشتبازدهی بهتری نسبت یطورکلبه و ندای از اوراق بهادار بودعهمجمو

نحوی که هرگونه درآمد به ،دالری استیکالزام نگهداشت ارزش خالص دارایی  های بازار پولیل محبوبیت صندوقیکی دیگر از دالد. دنش
گذاران توزیع سرمایه بینسود سهام ای دورهصورت پرداخت شود، بههای پرتفوی حاصل میراییای دااضافی که از طریق درآمدهای بهره

برای دارندگان آن  جریان منظم درآمدی را ،نتیجهکند و درگذاران میمجبور به پرداخت منظم به سرمایه یران صندوق رامد شود. این الزاممی
 کند.فراهم می

 های بازار پولگری صندوقمقررات و تنظیم

رهنمودهای الزم برای  است. این نهاد نظارتیکمیسیون بورس و اوراق بهادار  های بازار پول تحت نظارت، صندوقمتحدهایاالتدر 
صندوق  اساس این مفاد، کند. برهای بازار پول را تعریف مییک از صندوقدر هر های مجازگذاریسرمایهو انواع  ،مشخصات، سررسید

میانگین وزنی سررسید  ،اینبرکند. عالوهگذاری میسرمایه ۱ماه ۱۳اعتباری و سررسید کمتر از  بدهی با باالترین رتبٔه هایدر ابزار عمدتاًپول 
 های بازار پول صرفاً نان از آن است که صندوقمیز و کمتر باشد. این شرط برای اطرو 60باید حداکثر نیز اوراق پرتفوی صندوق بازار پول 

پایینی دارد، قفل داران در ابزارهای با سررسید طوالنی که نقدشوندگی گذاری کنند و پول سهامدر اوراق با نقدشوندگی بسیار باال سرمایه
 این یک ازدرصد در هر 5گذاری بیش از رمایههای بازار پول مجاز به سهای خاص ناشران، صندوقشود. همچنین، برای کاهش ریسکنمی

 اوراق نیستند.
دولتی نگهداری به قبل که فقط اوراق ها نسبت، بازدهی صندوقگذاریهای مجاز سرمایهبه گزینه با افزوده شدن اوراق تجاری طی زمان

انجام داد، در سال  ۲0۱0عالوه بر اصالحاتی که در سال  ها،آن برای کاهش ریسک بهادارکمیسیون اوراق  متقابالً،بیشتر شد.  ،کردندمی
های خرد صندوق ،اصالحاتهای مشترک بازار پول اعمال کرد. طبق این تنظیم صندوق اساسی در مورد نحؤه اصالحاتنیز برخی  ۲0۱6

های بازار صندوق اما ؛دالر بودند ۱ها به میزان مجاز به حفظ سیاست خالص ارزش دارایی متحدهایاالتهای بازار پول دولت و صندوق
 دالر هستند. ۱ها و عدم تثبیت آن بر ش داراییظ شناوری خالص ارزفپول نهادی ملزم به ح

 های بازار پولمزایا و معایب صندوق

 ایمن،های مبتنی بر بدهی در دارایی گذاریسرمایههدف اصلی صندوق بازار پول فراهم آوردن راهی مطمئن برای  ،گونه که گفته شدهمان
 هایهای مشابه صندوقگذاریسرمایه است. در حوزٔه اندک هرچندمبالغ  منابع و و بسیار نقدشونده با استفاده از ،وجه نقد معادل
دهند ترجیح می گذارانیهسرماشود. بسیاری از می بازده تعریفخطر و کمگذاری کمسرمایه عنوانبهندوق بازار پول گذاری مشترک، صسرمایه
ها عایدی سرمایه دوقکه این صنحال، ازآنجاهایی نگهداری کنند. باایندر چنین صندوق مدتکوتاهبرای از پول نقد را  توجه ِقابل یمقادیر

بلندمدت،  گذاریسرمایهبرای اهداف  اساساً نوسانات نرخ بهره و سیاست پولی قرار دارد، تأثیرو ارزش اوراق بدهی نیز تحت  زیادی ندارد
 های بازنشستگی، مناسب نیستند.مانند برنامه

یات است )حتی در ها که در سطح دولت فدرال معاف از مالاوراق شهرداری رگذاری ببازار پول با سرمایههای صندوقهمچنین برخی 
 دارندگان واحدهای این، اینبرعالوهکنند. های مالیاتی فراهم میگذاران پوششها نیز ممکن است معاف باشد( برای سرمایهبرخی از ایالت
ها یک از کارگزاریهای مختص هرممکن است طبق سیاست چندزمان پول خود را برداشت کنند، هرمعمول در هر طوربهتوانند صندوق می
های اما باید توجه داشت که صندوق ؛خاص محدودیت داشته باشند ایدوره رذاری در تعداد دفعات برداشت دگهای سرمایهو یا شرکت

                                                                                                                                                                                                                
 روز تقویمی تسویه شود. ۳۹7 یعنی ابزارها باید حداکثر طی ۱
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در تحت پوشش این نوع بیمه هستند. های بانکی و سپرده هاکه حسابنیستند، درحالی ۱سپرده بیمٔهشرکت فدرال  پوششبازار پول تحت 
 بازار پول آورده شده است. گذاری در صندوقمزایا و معایب سرمایهترین مهم ۱جدول 
 

 های بازار پولمزایا و معایب صندوق .۱جدول 
 معایب مزایا

 ریسک بسیار کم
 نقدشوندگی باال

 های بانکیبه حساببازدهی باالتر نسبت

 FDICتضمین و بیمه توسط  نبود
 عایدی سرمایه نبود

 های پولیبهره و سیاست به نوسانات نرخحساسیت نسبت
Source: Segal (2020) 

 
 شود.جمله صندوق بازار پول پرداخته میبزارهای پولی و ازپول با سایر ا حساب سپردٔه بازار بحث، به معرفی و مقایسٔه در ادامٔه

 پول حساب سپردٔه بازار ۳
انداز بانکی و یا های پساز حساب خاص یشود، نوعنیز شناخته می ۳حساب بازار پول عنوانبههمچنین  که ۲پول حساب سپردٔه بازار

انداز متداول وجود ندارد. اکثر این های پسفردی است که در حسابهای منحصربهدارای برخی ویژگی واست  4های اعتباریاتحادیه
متیازاتی همچون برخورداری از چک و کارت نقدی شامل ا عمدتاًو  5انداز رایج دارندهای پسبه حساببیشتری نسبت ها نرخ بهرٔهحساب
های حساب اندازٔهبه هادر بحث تراکنش شودهایی نیز هستند که باعث میشامل محدودیت های بازار پولرغم این، حسابعلیشوند. نیز می

ز است و زمانی که پول مازاد انداجاری و پسهای ترکیبی از حساب بازار پول حساب ،توان گفتمید. نپذیر نباشانداز انعطافجاری و یا پس
حال، نیازمند تعداد دسترسی اما درعین ؛انداز هستیمهای پسبه حسابل به دریافت نرخ سود بیشتری نسبتتوجهی داریم و متمایقابل

 استفاده باشد. ِتواند قابلهستیم، این ابزار می مشخصی به وجوه نیز

 ی حساب بازار پولهاویژگی ۳-۱

 سپرده بیمٔه

های بازار پول حسابهای بازار پول نیز تا سقف مشخصی تحت پوشش بیمه سپرده هستند. در آمریکا، بانکی، حساب ٔههمانند انواع سپرد
هزار دالر برای هر فرد در هر بانک تضمین شده است و  ۲50تا سقف  هسپرد بیمٔه فدرالتوسط شرکت ، شودمیافتتاح  هادر بانککه 

های اعتباری افتتاح های بازار پولی که در اتحادیههزار دالر تضمین شده است. همچنین حساب 500های مشترک نیز تا سقف حساب
 گونه که گفته شد،همان حالبانکی تضمین شده است. بااینهای هزار دالر حساب ۲50مشابه  6های اعتبارتوسط نهاد ملی اتحادیه ،شودمی

 د.ند، تحت تضمین بخش دولتی قرار ندارنها صادر شده باشهای بازار پول حتی اگر توسط بانکصندوق

                                                                                                                                                                                                                
1 Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC 
2 Money Market Deposit Account, MMDA 
3 Money Market Account, MMA 
4 Credit Union 

های بانکی غیردیداری بانکداری متعارف، حسابنظام در اما  ؛گیردانداز سودی تعلق نمیپسهای به حساب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایراندر  شایان ذکر است، 5
هرچند در انتهای  .شودمیهای متفاوتی مشمول نرخ بهره هستند و با توجه به مقررات آن )حداقل سپرده و مدت زمان آن( عایدی بهرهابزارهای با  دار(انداز یا مدت)پس

مدت گذاری کوتاهایههای سرممعادل حساب بانکداری متعارفانداز های پسحساب ،توان گفتمی شود، برای قرابت ذهنری ایران نیز پرداخته میبحث به نظام بانکدا
 است. شبکٔه بانکی کشوردر 

6 National Credit Union Association, NCUA 
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 محدودیت تراکنش

دفعه محدود  ششدر ماه به  بازار پول های الکترونیک روی حسابانداز، مقررات بانکی انتقال وجه و پرداختهای پسهمانند اکثر حساب
شود و ممکن است مستلزم پرداخت جریمه نیز باشد. شده است. در صورت تجاوز از تعداد دفعات مجاز، پیام هشداری از بانک ارسال می

 شود.یل میانداز معمولی تبدیا پس جاریبه حساب  حساب بازار پول شود وها، امتیاز انتقال وجه لغو میدر صورت تکرار ازدیاد برداشت

 کارمزدها و حداقل حساب

طی دوره باید نگهداری شود. و همچنین حداقل تراز بازار پول برای دریافت باالترین نرخ سود، حداقل موجودی برای افتتاح حساب 
 ،اتمؤسسخی دریافتی خواهد داشت. بر ر نرخ بهرٔهدت وجود داشته باشد که اثر کاهشی ای نیز ممکن اساین، کارمزد ماهانهبرعالوه
های حداقل کنند و برخی دیگر ممکن است در شرایطی این کارمزد را لغو کنند. سیاستاین کارمزد را دریافت می ،نظر از تراز حسابصرف

گذاری های سرمایهات مالی مختلف فرق دارد. در صندوقمؤسستراز آن و همچنین کارمزدها و قواعد مربوط به کاهش آن بین  حساب،
 مدیریت صندوق دریافت خواهد شد.های عملیاتی و هزینه ازار پول، این کارمزدها برای پرداختمشترک ب

 نرخ سود 

انداز است. با توجه به اینکه های پسبه حساباز نرخ سود باالتر نسبتها آن های بازار پول برخورداریهای اصلی حسابیکی از جذابیت
اوراق بهادار دولتی و اوراق تجاری است،  استفاده برای خرید گواهی سپردٔه ِهای بازار پول قابلحسابز، وجوه انداهای پسحساب برخالفِ
با تغییر شرایط  ،های سپردهاما همانند اکثر حساب ،انداز داردهای پسبه حساببیشتری نسبت نرخ بهرٔه طور متوسطبههای بازار پول حساب

ویژه اگر تراز ، بهاالنه(یا س ،روزانه، ماهانه شود )مثالًمرکب آن چگونه محاسبه می کند. اینکه نرخ بهرٔهآن نیز تغییر می اقتصادی نرخ بهرٔه
 ر بازده نهایی آن خواهد داشت.دتوجه  ِقابل یحساب زیاد باشد، اثر

 نقدشوندگی

. حساب بازار پول محدودیت شش تراکنش های بازار پول از دسترسی سریع به وجوه برخوردارندهر دو ابزار حساب بازار پول و صندوق
صورت انفرادی هها بها یا کارگزاریبرخی از بانک ،حالمحدودیت را ندارند. باایناین  عموماًها ولی صندوق ،در هر ماه را دارد

 کنند.ر فروش بخشی از سهام صندوق یا نوشتن چک اعمال میاهایی را در قبال تکرمحدودیت
 

 بازار پول هایحسابص سایر مالحظات خا ۳-۲

 های بازار پولحساب تاریخچٔه

انداز مشتریان های پساعتباری به حساب ها و اتحادیٔهپرداختی بانک بر نرخ بهرٔه امریکا متحدهایاالت فدرال، دولت ۱۹80 تا اوایل دهٔه
ات سعی مؤسسهای بازار پول نداشتند، برخی صندوق بازدهیها توانایی رقابت با که با این محدودیت، بانک. ازآنجاکردمیسقفی را اعمال 

 ،نهایتدراما  ؛های دیگر به مشتریان اعطا کنندهمراه مشوقبه ساز(ی )مانند توستر و وافلهای کوچککردند برای جذب سپرده، دستگاه
ری ات اعتبامؤسسها و که به بانکرا تصویب کرد  ۱۹8۲پذیر در سال ات سپردهمؤسستحت فشار صنعت بانکداری، قانون  امریکا کنگرٔه

 کنند. ارائههای قبلی بود، بازار و باالتر از سقف نرخ بهره که دارای نرخ بهرٔه بازار پول داد حساباجازه می

 سود تقسیمی در برابر بهره

ها ، صندوقگونه که گفته شدهمان اما ؛های بازار پول استبیشتر از سود حاصل از حساب های بازار پول معموالًسود تقسیمی صندوق
تواند متفاوت شده میهای انجامگذاریتوجه به سرمایه ها باها و حسابحال، بازده صندوق. بااینندندارتضمین دولتی  هاحساب برخالف

 کند.با تورم برابری نمی یک معموالًباشد، هرچند هیچ
 و مجدداً یمی به سهام جدید صندوق تبدیلب وجود دارد که سود تقسگذاری مشترک بازار پول، این انتخاهای سرمایهبرای صندوق

 است و لذا با رشد حساب، یک واحد پول )دالر( ،صندوق برای هر سهم در ابتدای هر دوره هایگذاری شود. خالص ارزش داراییسرمایه
 صورت خودکار به اصل پول اضافه و برای دورٔههی دوره بانتها های بازار پول نیز درآمد بهرٔهابد. برای حسابیتعداد سهام فرد افزایش می

 شود.بعد مرکب می
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 سایر ابزارهای موجود باهای بازار پول حساب مقایسٔه

های دیگری نیز وجود دارد که و سپرده هاحسابو  یستندنهای اعتباری ها و اتحادیهتوسط بانک شدهارائههای بازار پول تنها ابزار حساب
( با MMDAهای سپرده بازار پول )اغلب اوقات ممکن است مفهوم حساب ،حالینبااجایگزین و رقیب این حساب باشند. توانند می

ی همانند گواهی سپرده، مدتکوتاههر دو گزینه در ابزارهای  ازآنجاکه( خلط شود. MMMFگذاری مشترک بازار پول )سرمایه هایصندوق
مدت افراد، گذاری موقتی وجوه کوتاههای مناسبی برای سرمایهتوانند گزینهکنند، میگذاری میو اوراق تجاری سرمایه ،اوراق بهادار دولتی

 یهاتفاوت ینترمهمنیز  ۲در جدول  .اشاره شدها آن قبل به برخی از یهاقسمتکه در  نیز دارند ییهاتفاوتها باشد، اما و شرکت ،خانوارها
 شده است. ارائهایر ابزارهای پولی مشابه این ابزارها با س

 های اساسی بین ابزارهای پولی عمدهتفاوت .۲جدول 

 
 پول حساب سپردٔه بازار

(MMDA) 
 اندازحساب پس

(Saving Account) 
 حساب دیداری

(Demand Deposit) 
 گواهی سپرده

(CD) 

گذاری صندوق سرمایه
مشترک بازار پول 

(MMMF) 

 متغیر ثابت متغیر متغیر متغیر بازدهی بهره
 FDIC     تضمین 

 محدود  نامحدود  محدود امکان صدور چک

      کارت نقدی
تعداد تراکنش در 

 هر ماه
 نامحدود صفر نامحدود شش شش

Source: Probasco (2020) 
 

گذاری مشترک بازار پول وضع های سرمایهصندوقای برای قوانین ویژه متحدهایاالت، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ۲0۱6در اکتبر 
، گذاریدارندگان واحدهای سرمایهسهام و خروج از صندوق توسط  نقد کردندهد در دوران تنش مالی برای اجازه میها آن کرد که به

تواند مستلزم ن بخشی از سهام یا کل آن در بعضی مواقع، میانتظار را وضع کنند. این بدان معناست که نقد کرد حداقل دورٔه هایی و یاهزینه
های این قوانین خاص، در مورد حساب کهیدرحال. پرداخت هزینه بازخرید ویژه و یا صرف دوره زمانی مشخصی برای دریافت وجه باشد

 بازار پول وجود ندارد و دسترسی آنی وجود دارد.
شود که این های بازار پول باعث میهای کم ریسک برای وجوه حسابگذاریو سرمایهسی( آیدی)اف فدرال سپردٔه بیمٔه وجود تضمین
انداز، های دیداری و یا پسهای بازار پول نسبت به حسابحساب هرچند، حالینبااهای ایمن در دسترس باشد. گذاریابزار یکی از سرمایه

های گذاریدرصدی که در اوراق بهادار و سایر سرمایه ۱0تا  8ط بازدهی تاریخی ای بیشتری دارند، اما باز هم نسبت به متوسعایدی بهره
مدت و نه بلندمدت مطرح است اما گذاری کوتاهیک گزینه سرمایه عنوانبهبنابراین، این ابزار اساساً ؛ شود، کمتر استبلندمدت کسب می

مدت اری پول است. عالوه بر این اگر پول مازادی داریم که طی دوره کوتاهثبات است مکان مناسبی برای نگهدهمچنان در شرایطی که بازار بی
پذیری از مزایا و انعطاف هرحالبهعایدی بیشتری خواهند داشت اما  دارهای مدتنیست، سپرده یازموردن ماه( 60ماه تا  ۳مدت )و میان
 های بازار پول برخوردار نخواهد بود.حساب

 بازار پول در بخش پولی کشورصندوق حساب و جایگاه  4

 حساب بازار پول 4-۱

قانون عملیات بانکداری  ۳ دارد. طبق مادٔهها آن بندیها و طبقههایی در نوع حسابساختار پولی و بانکی در ایران به دلیل تحریم ربا، تفاوت
گذاری )مشمول سود( هستند که انواع سود( و سرمایهالحسنه )فاقد کلی مجاز به افتتاح دو نوع حساب قرضطوربهها بانکبدون ربا )بهره( 

 آورده شده است. ۳هر یک نیز در جدول 



 بازار پول یهاها تا صندوقبازار پول: از حساب یبه ابزارها یبخشتنوع 
 

7 

در نظام بانکی ایران،  هستند، دار( مشمول درآمد بهرهانداز و مدتهای غیردیداری )پسدر نظام بانکی متعارف سپرده کهیدرحال
؛ شوندکشی شرکت داده میای در قرعهدوره صورتبهبرای تشویق افراد  صرفاًگونه عایدی برخوردار نیستند و انداز از هیچهای پسسپرده

 انداز است، برای مقایسٔههای پسبیشتر از حساب پول مشمول عایدی بهرٔه حساب سپردٔه بازاردر بانکداری متعارف،  ازآنجاکهبنابراین، 
د بود. مدت خواهگذاری کوتاهسرمایه حساب سپردٔه انداز متعارفپسیگزین برای حساب جا ترینیکنزد ،در بانکداری اسالمی سودآوری

مدت باشد، ولی نیازمند آن گذاری کوتاههای سرمایهسپرده متمایل به دریافت نرخ سودهایی باالتر از نرخ سود فرد ،اکنون اگر در شرایطی
کمتر  مشخص یسطح مشروط به آنکه مانده حساب از ،باشداست که در هر ماه امکان تعداد برداشت مشخصی از این حساب را نیز داشته 

حساب سپردٔه دار که برداشت قبل از موعد آن مشمول جریمه است، با تعریف گذاری مدتسرمایه انتخاب سپردٔه یجابهتوان نشود، می
بازار بدهی، از هجوم نقدینگی سرگردان  سمتبهاین منابع و هدایت آن  مؤثربا مدیریت  یجهدرنتو  پول این نیاز مشتری را پاسخگو بود بازار
 بازارهای دارایی و ایجاد التهابات قیمتی جلوگیری کرد. سمتبه

ها به ها به قوانین و مقررات بانکی است. در ابتدا باید بررسی کرد که آیا بانکای که در این بحث وجود دارد میزان پایبندی بانکاما نکته
گذاری مختلف پایبند هستند یا خیر؟ این های سرمایهیک از سررسیدهای سپردهشت قبل از موعد برای هربردا جرائمحداکثر نرخ سود و 

های کنند سپردهنداشته باشد، مشتریان اغلب سعی می معنادار ینرخ سودها به یکدیگر نزدیک باشد و تفاوت اگرمهم است که  جهتازآنبحث 
حساب نیازی به  عمالً  یگردعبارتبهبیشتری در مدیریت جریان نقد برخوردار باشند و  یریپذافانعطبا سررسید کمتر را انتخاب کنند که از 

 بود.نخواهد پول  سپردٔه بازار

 کشور شبکٔه بانکیها در انواع حساب .۳جدول 
 توضیحات نوع حساب

 الحسنهقرض
 جاری

های روزمره از آن برای پرداختوکارها ها و کسبشرکت گیرد.تعلق می چکدستهدر صورت نیاز به آن 
 کنند.استفاده می

 اندازپس
های برای تراکنش عمدتاًگیرد. این حساب جایزه تعلق میها آن ها شرکت داده شده و بهکشیدر قرعه

 .شودکوچک و پول کم استفاده می

 گذاریسرمایه

 مدتکوتاه
سود این  .دهدروزشمار به آن سود می صورتبهگذاری است که بانک سرمایه ترین حساب سپردٔهمتداول

شود و برداشت از آن با دفترچه و یا کارت بانکی ماهانه به همان حساب واریز می صورتبهنوع حساب 
 ماه است( ۱ها حداقل مانده طی مبنای پرداخت سود به این حساب ،حاضرحال)در مقدور است

 دارمدت

تواند از حساب برداشت گیرد، البته با توجه به مدت قرارداد، فرد نمیبه این نوع حساب نیز سود تعلق می
 گیرد.ها کارت تعلق نمیبه این نوع حساب .شودمدت میمشمول سود کوتاه ،صورت یناکند، در غیر 

 شود.واریز می ،است مدتکوتاه به حساب دیگری که سپردٔه ماهبهماه صورتبهها این حساب سود
شتر گذاری بی)هرچه مدت سپرده به شرح زیر است یگذارسپردهانواع این حساب با توجه به مدت زمان 

 :(باشد، نرخ سود نیز بیشتر است
 ماهه ۳ گذاریسرمایه سپردٔه 
 ماهه 6 گذاریسرمایه سپردٔه 
 ماهه ۹ گذاریسرمایه سپردٔه 
 سالهیک گذاریسرمایه سپردٔه 
 گذاری است که سود های سرمایهاز سپرده خاص یدار ویژه: )نوعمدت گذاریسرمایه سپردٔه

 (.شوددار سود آن در پایان دوره واریز میهای مدتسایر سپرده برخالفِباالتری دارد، اما 
 کزی(های مختلف افتتاح حساب بانکی )بانک مرنامهبخش، )مجلس شورای اسالمی( منبع: قانون بانکداری بدون ربا

 
های سود چندانی به حداکثر نرخ یبندیپانشان داده است که  ۱۳۹0 نخست دهٔه در نیمٔه الخصوصیعلدر ایران  شبکٔه بانکی تجربٔه

از مصوبات شورای پول و  ،و به انحای مختلف ۱وجود ندارد ،های خصوصیالخصوص در بانکعلی ،اعالمی در سررسیدهای مختلف

                                                                                                                                                                                                                
بانکی تحت تاثیر گسترش فعالیت موسسات پولی غیرمجاز تدوین شده که این موضوع در  مطالب متعددی در خصوص آثار جنگ قیمتی برای جذب سپرده در شبکه ۱

، آذر ماه ها و موسهسهات اعتباریو کانون بانک ها( و نهادهای صهنفی )مانند شهورای هماهنگی بانک۱۳۹6 ماه های نهادهای نظارتی )مانند بانک مرکزی، شههریورپیام
 ( گزارش شده است.پرسالف و بورسهای ، منتشر شده در خبرگزاری۱۳۹۳
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به ها آن شدن دار و تبدیلگذاری مدتهای سرمایهتوان به برابری تقریبی نرخ سود انواع سپردههمین راستا، میاعتبار عدول شده است. در 
 های خصوصی اشاره کرد.از بانک برخیدر  ۱۳۹4-۱۳۹۲های های روزشمار طی سالحساب

 یجارحسابدستورالعمل جدید  ۲4 لب مادٔهبانک مرکزی مجوز آن را در قا ،یمقطعهای پشتیبان است که در مورد دیگر، وجود حساب
باشد. در چنین شرایطی، افراد وجوه  ینتأم ِهای غیردیداری قابلساباز ح یجارحسابکسری در  هرگونه شدداده بود. این مجوز باعث می

د. وشگذاری منتقل میسرمایه هاینقدینگی برای انتفاع از عایدی نرخ سود به سپرده کنند و عمدٔهنگهداری می یجارحسابحداقلی را در 
توان لغو کرده است، اما میآن را ، در اوایل امسال شبکٔه بانکیتجهیز منابع در  شدٔهتمام ر هزینٔهدآثار آن  بانک مرکزی با مشاهدٔه هرچند
محدودیتی در  این تفاوت کهبا  ،داشته استرا در بانکداری متعارف  پول حساب سپردٔه بازارهمان کارکردهای  ینوعبهاین مجوز  گفت

 نداشته است. آن های ماهانٔهتعداد برداشت

 صندوق بازار پول 4-۲

معرفی و از اوایل سال بعد بصورت رسمی تحت نظارت  ۱۳86گذاری نخستین بار در اسفند سال های سرمایهدر نظام مالی ایران، صندوق
بیش از یک دهه گذشته همچنان گذاری طی های سرمایهصندوقروند توسعه و تنوع هرچند ند. سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز به کار کرد

شکل به آن پرداخته شد، صندوقی تحت عنوان صندوق بازار پول بحث است، اما همانند تجارب جهانی که در قسمت دوم  ادامه داشته
گذاری قرابت بیشتری با ابزارهای بازار پول دارد، تحت مایههای سرهایی که از نظر تمرکز گزینهیکی از صندوق. با وجود این، نگرفته است

 .در نظام مالی کشور عملیاتی شده است« در اوراق بهادار با درآمد ثابت»گذاری های سرمایهصندوقعنوان 
 طبق مقرراتند، و نه اوراق سهام متمرکز با درآمد ثابتبر ابزارهای صرفا های بازار پول که عرف متداول صندوق برخالفِالزم به ذکر است، 

که اجزا و  4جدول  یهاحدنصابطبق توانند می« در اوراق بهادار با درآمد ثابت»گذاری های سرمایه، صندوقو اوراق بهادر سازمان بورس
به و لذا گذاری کنند سرمایهز نیسرمایه های بازار سهام شرکتبخشی از وجوه خود را در اوراق  آمده است، 5اقالم تفصیلی آن در جدول 

سازمان بورس و اوراق بهادار عالوه بر این،  دهند.می ارائهرایج در بازار پول سود های باالتر از نرخ هایبازدهی عمدتاًهمین دلیل است که 
ژه طی هشت ماهه سپری ها، در مقاطع مختلف و به ویارزش سهام شرکت هیجانی نوساناتبرای حفظ رشد پایدار بازار سرمایه و کاهش 

ده است که در کر« در اوراق بهادار با درآمد ثابت» یگذارهیسرما یهاصندوقگذاری سرمایه حدنصاب، اقدام به تعدیل ۱۳۹۹شده از سال 
گذاری ، سقف سرمایه05/08/۱۳۹۹( ششصد و هفتاد و چهارمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان مورخ ۱مطابق بند ) ،آن جدیدترین
های صندوق سهام در ترکیب دارایی هایداراییچه سهم بدیهی است هردرصد تعیین شده است.  ۲0اوراق سهام حداکثر ها در این صندوق

های نرخ ،یجهدرنتهای بازار پول متعارف خواهد داشت و انطباق بیشتری با صندوقها آن گذاری با درآمد ثابت کاهش یابد، کارکردسرمایه
 بازار پول قرابت بیشتری خواهد داشت. درمتداول سود های نیز با نرخ هاآن بازدهی

 ،دستخوش تغییر شود و در عمل کشور از سوی مقام ناظر بازار سرمایه شدهاعالم هایو حد نصاب با توجه به آنکه ممکن است الزامات
تفاوت داشته باشند، متعارف های بازار پول ندوقصهای مجاز در داراییبا  با درآمد ثابت یگذارهیسرماهای صندوقهای موجود در دارایی

های بازار پول صندوق تأسیسمتصور است، طراحی قواعد و سازوکارهایی برای  پولیگذار سیاست یکی از اقداماتی که در این راستا برای
بازدهی  و دیگر اسناد بدهی ایمن ،مشارکت، اسناد خزانهگذاری در اوراق ات اعتباری است که بتوانند با سرمایهمؤسسها و توسط بانک

به ابزارهای  یبخشعمقمهم در این زمینه  همراه داشته باشد. نکتٔههای بانکی بهبه سپردهها نسبتهای این صندوقبیشتری برای دارندگان واحد
های سپرده اشاره کرد. واهیو گ ،ای بانکی، اوراق تجاریهتوان به پذیرشمی ،نمونه عنوانبههاست که گذاری در این صندوقسرمایه ِقابل
برخورداری محدود و مشخص از کارت نقدی و صدور چک  ازجملهبازار پول  های صندوقدن دیگر ویژگیکرتوان با اضافه براین، میعالوه

ی جامعه را برای خرید اوراق مشارکت و اسناد بخشی از نقدینگ یجهدرنتها را افزایش داد و ها، جذابیت این صندوقاین صندوق به پشتوانٔه
 ۱.بدهی بخش دولتی هدایت کرد
 «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» یگذارهیسرما یهاصندوقها در سیاست تخصیص دارایی .4جدول 

 دارایی سهام دارایی با درآمد ثابت شرح

 درصد ۲0حداکثر  درصد  75حداقل  های با درآمد ثابتصندوق

                                                                                                                                                                                                                
 های پولی نیاز باشد.، ممکن است بازنگری در تعریف شمول کلشدهاضافههای در این شرایط با توجه به ویژگی ۱
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 گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابتهای سرمایههای صندوقترکیب دارایی حدنصاب .5جدول 

 
 ۱۲/08/۱۳۹۹مورخ  سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲0۲0۱74 بالغیٔهمنبع: ا

 گیریبندی و نتیجهجمع 5
های سود برای دستیابی به اهداف کالن، مستلزم برخورداری از بازار پول پویا و عمیق است که در این مدیریت سیاست پولی مبتنی بر نرخ

 گذاریسرمایه هایکارکرد صندوقسعی شد  گزارشدر این  ،جهتهمینابزارهای بازار پول است. بهبه  بخشیتنوعراستا یکی از راهبردهای آن 
ی گذارسیاست یروهای آن برای شرایط پیشو داللتخالصه بحث و بررسی  صورتبهبازار پول  سپردٔه هایازار پول و حسابب مشترک

 .شود ارائهپولی در اقتصاد ایران 
شته ها وجود دابه ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده پایبندی کاملدر شرایطی که  ،دهدنتایج نشان می

های قبل از موعد ها در سررسیدهای مختلف وجود داشته باشد و برداشتسود سپرده بین نرخ معنادار یدر عمل تفاوتباشد، به این معنا که 
پذیری در تواند ضمن برخورداری از انعطافپول می حساب سپردٔه بازارباشد، وجود  مؤثرمستلزم پرداخت جریمه و کاهش نرخ سود 

. در گذاران برای برخورداری از نرخ سودهای نزدیک به بازار پول باشدتراکنش، تا حدودی مشوقی برای سپرده دادن و انجامبرداشت وجوه 
بازار پول  حساب چهارچوب، شبکٔه بانکیمدت کاهش سیالیت و افزایش ماندگاری وجوه کوتاه منظوربهشود چنین ساختاری، پیشنهاد می

 تدوین شود.
جذابی را  سود مدت، نرخق بدهی ایمن و کوتاهدر اورا شدهیآورجمعگذاری منابع های بازار پول با سرمایهندوقص، دیگر از سوی

پولی با طراحی قواعد و گذار سیاست شوددر این زمینه نیز پیشنهاد می ؛دهندمی ارائههای مشابه در بازار پول گذاریبه سرمایهنسبت
 بخشیتنوعد. البته ضروری است که برای نکات اعتباری فراهم مؤسسها و ها را توسط بانکاین صندوق تأسیس سازوکارهای نظارتی زمینٔه

گواهی سپرده،  ازجمله، ابزارهای متداول دیگر خزانهها، عالوه بر اوراق مشارکت و اسناد گذاری در این صندوقسرمایه ِبه ابزارهای قابل
 در بازار سرمایه عملیاتی شوند. معاملهقابل ابزارهای  عنوانبه تدریجبهز و اوراق تجاری نی ،های بانکیپذیرش

های بازار پول و از حساب ها نیز وجوه حاصلهد بود که بانکو سازوکار پیشنهادی مستلزم آن خوا چهارچوببدیهی است این 
اوراق بدهی  نویسییرهپذدر  مهم یه این امر نیز نقشک کنندهای بازار پول را صرف خرید اوراق مشارکت و اسناد بدهی بخش دولتی صندوق

 مالی کسری بودجه دولت خواهد داشت. ینتأمو 
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