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خالصٔه مدیریتی
همگام با تجارب جهانی ،اخیراً در اقتصاد ایران نیز رویکرد سیاست پولی از هدفگذاری کلهای پولی به هدفگذاری نرخهای سود تغییر
یافته است .یکی از الزامات موفقیت در این رویکرد وجود طیفی از ابزارهای پولی و شکلگیری منحنی بازده تا سررسید در اقتصاد است .با

توجه به ضرورت تنوعبخشی به ابزارهای بازار پول ،در این گزارش جایگاه حساب سپردٔه بازار پول و همچنین صندوق سرمایهگذاری مشترک
بازار پول در بخش پولی اقتصاد بررسی و داللتهای آن برای مدیریت نرخهای سود و دستیابی به اهداف کالن اقتصادی ارائه شده است.
نتایج نشان میدهد که حساب سپردٔه بازار پول ضمن برخورداری از نرخ بازدهیهای نزدیک به نرخهای سود در بازار پول و همچنین

برخورداری از مزایایی مانند امکان تراکنش و صدور چک به تعداد از قبل مشخصشده ،توانایی پاسخگویی به نیاز بخشی از مشتریان در

تمایل به کسب نرخ سودهای رقابتی را دارد .همچنین ،این ابزار سبب کاهش سیالیت منابع شبکٔه بانکی و جمعآوری وجوهی برای

پذیرهنویسی اوراق مشارکت ،اسناد خزانه ،و اوراق بدهی ایمن میشود که در عمقبخشی به بازار بدهی نیز نقشی مؤثر خواهد داشت.

عالوه بر حساب سپردٔه بازار پول ،صندوقهای بازار پول نیز راهبرد دیگری است که ضمن استخراج نرخهای بازدهی از بازار پول و

سیگنالدهی به سیاستگذار پولی برای هدایت کریدور نرخ سود ،نقشی مؤثر در جذب نقدینگیهای سرگردان و منابع کوتاهمدت خواهد

داشت .در این زمینه نیز پیشنهاد میشود سیاستگذار پولی با طراحی قواعد و سازوکارهای نظارتی زمینٔه تأسیس این صندوقها را توسط
بانکها و مؤسسات اعتباری فراهم کند .البته ضروری است که برای تنوعبخشی به ابزارهای قابلِسرمایهگذاری در این صندوقها ،عالوه بر
اوراق مشارکت و اسناد خزانه ،ابزارهای متداول دیگر ازجمله گواهی سپرده ،پذیرشهای بانکی ،و اوراق تجاری نیز بهتدریج بهعنوان

ابزارهای قابلمعامله در بازار سرمایه عملیاتی شوند.

بدیهی است این چهارچوب و سازوکار پیشنهادی مستلزم آن خواهد بود که پایبندی کامل به ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار در
خصوص نرخ سود انواع سپردهها وجود داشته باشد ،به این معنا که در عمل ،تفاوتی معنادار بین نرخ سود سپردهها در سررسیدهای مختلف

وجود داشته باشد و برداشتهای قبل از موعد مستلزم پرداخت جریمه و کاهش نرخ سود مؤثر باشد .همچنین بانکها نیز وجوه حاصل از

حسابهای بازار پول و صندوقهای بازار پول را صرفاً برای خرید اوراق مشارکت ،اسناد بدهی بخش دولتی ،و دیگر ابزارهای متداول آن
استفاده کنند.
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 ۱مقدمه
سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران طی دهههای گذشته مبتنی بر رویکرد هدفگذاری کلهای پولی همانند نرخ رشد پایٔه پولی و نقدینگی
برای دستیابی به اهداف کالن اقتصادی شامل کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی بوده است که در عمل با توجه به ماندگاری نرخهای تورم

دورقمی ،موفقیت چندانی نداشته است .این در حالی است که تجارب دیگر کشورها طی دورٔه گذشته بیانگر آن بوده است که دستیابی به
هدف کنترل تورم و ثبات قیمتها عمدتاً در چهارچوب هدفگذاری نرخهای بازار پول پیگیری شده است .به همین جهت ،بانک مرکزی
ج.ا.ا .نیز از اواخر سال گذشته با اعالم رویکرد نوین در سیاستگذاری پولی ،گذر از هدفگذاری کلهای پولی و حرکت بهسمت هدفگذاری

نرخهای سود کلیدی در بخش پولی را آغاز کرده است .بدیهی است ،این تغییر رویکرد حرکتی انتقالی است و طی زمان با فراهم شدن
زیرساختها و طراحی ابزارها و سازوکارهای آن امکانپذیر خواهد بود .در چنین شرایطی است که تغییرات کریدور نرخ سود و همچنین
نرخ سود مبنا در بازار بینبانکی ،توانایی اثرگذاری در سایر نرخهای بازار و همچنین منحنی نرخ بازده در اقتصاد بهمنظور مدیریت تقاضای
کل و دستیابی به اهداف کالن اقتصادی خواهد داشت.

در این راستا ،یکی از الزامات اساسی برای اثرگذاری در نرخهای بازدهی در اقتصاد ،وجود طیفی از ابزارهای مالی کوتاهمدت است که با
توجه به بانکمحور بودن نظام مالی کشور ،تمرکز این بحث بر ضرورت تعریف و طراحی ابزارهای بازار پول با استفاده از ظرفیت شبکٔه بانکی

و نهادهای مالی وابسته به آنها در کشور است .بدیهی است ،تنوعبخشی به ابزارهای پولی ،در شرایطی که سیالیت نقدینگی بخش خصوصی
افزایش یافته است و با جابهجایی آن بین بازارهای دارایی ،سبب بروز تقاضاهای سوداگری و ایجاد نوسانات شدید قیمتی در این بازارها

میشود ،بهنوعی میتواند با ارائٔه پیشنهادهای جذاب به سرمایهگذاران ،سبب هدایت نقدینگی و مهار تقاضاهای سفتهبازی شود.
بدین منظور ،در گزارش پیشِرو با هدف تنوعبخشی به ابزارهای بازار پول و با توجه به ضرورت آن ،به معرفی حساب سپردٔه بازار پول
و صندوق بازار پول و تبیین جایگاه آنها در بخش پولی و نظام مالی کشور پرداخته میشود .با توجه به قدمت صندوقهای سرمایهگذاری
بازار پول ،در ابتدا بهصورت خالصه ویژگیهای صندوقهای بازار پول بررسی میشود و سپس با معرفی حسابهای سپرده بازار پول،

ویژگیها و تفاوتهای آن در مقایسه با سایر ابزارهای مشابه در نظام مالی متعارف ارائه میشود .همچنین در ادامه ،با توجه به حاکم بودن
عملیات بانکی بدون ربا در شبکٔه بانکی کشور ،به تبیین جایگاه حساب سپردٔه بازار پول در بخش پولی کشور و مقررات حاکم بر صندوقهای
سرمایهگذاری با درآمد ثابت در بازار سرمایه پرداخته میشود .در انتها نیز با توجه به لزوم تنوعبخشی به ابزارهای پولی در راستای مدیریت

نرخهای سود و عمقبخشی به بازار پول کشور در راستای جذب نقدینگی سرگردان و کاهش تحرکات سوداگری در بازارهای دارایی،

داللتها و توصیههای سیاستی مبتنی بر کارکرد صندوقها و حسابهای بازار پول ارائه میشود.

 ۲صندوق سرمایهگذاری مشترک بازار پول
صندوق سرمایهگذاری مشترک بازار پول ۱که صندوق بازار پول ۲نیز نامیده میشود ،نوعی از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک است که

منابع جذبشده را در ابزارهای مالی کوتاهمدت بسیار نقدشونده سرمایهگذاری میکند .این ابزارها شامل پول نقد ،اوراق بهادار نزدیک به

وجه نقد ،۳و اوراق بدهی با درجه اعتبار باال و سررسید کوتاهمدت است .بهعبارتدیگر ،صندوقهای بازار پول برای ارائٔه گزینههای
سرمایهگذاری با نقدشوندگی باال و سطح بسیار پایین ریسک به سرمایهگذاران ارائه شده است .صندوق بازار پول ممکن است در طیفی از
ابزارهای مالی مبتنی بر بدهی به شرح ذیل سرمایهگذاری کند:
 گواهی پذیرش بانکی 4بدهی کوتاهمدت که توسط بانک تجاری تضمین شده است؛
 گواهی سپرده - 5گواهی پسانداز بانکی با سررسید کوتاهمدت؛
 اوراق تجاری - 6بدهی کوتاهمدت بدون تضمین شرکتها؛
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 توافقنامههای بازخرید - ۱اوراق بهادار کوتاهمدت دولت؛ و

 اسناد خزانهداری - ۲اوراق بدهی کوتاهمدت دولت.
ازآنجاکه بازدهی این ابزارها به نرخ بهرٔه بازار بستگی دارد ،بازدهی کلی صندوق نیز تحت تأثیر نرخ بهرٔه بازار خواهد بود و درنتیجه

تغییرات آن سیگنالی مناسب برای هدایت سیاست پولی و در صورت لزوم بازنگری در نرخهای بهرٔه کلیدی خواهد بود.

بهطورکلی ،صندوقهای سرمایهگذاری از مزایایی همچون مدیریت حرفهای داراییها ،متنوع بودن سبد سرمایهگذاری ،کاهش ریسک،

نقدشوندگی باال ،و صرفهجویی در زمان و هزینه (بازدهی نسبت به مقیاس) برخوردار هستند .صندوقهای بازار پول نیز همانند صندوقهای
سرمایهگذاری مشترک معمولی کار میکنند .آنها واحدهای سرمایهگذاری قابل بازخرید را برای سرمایهگذاران صادر میکنند و موظف هستند
که از دستورالعملهای تنظیمشده توسط تنظیمگران مالی (بهعنوان مثال ،کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ایاالتمتحده )۳پیروی کنند.

 ۱-۲انواع صندوقهای بازار پول
صندوقهای بازار پول بسته به نوع داراییهای سرمایهگذاریشده ،دورٔه سررسید ،و سایر ویژگیهای اوراق و اسناد خریداریشده به انواع
مختلف طبقهبندی میشوند که عبارتاند از:

صندوق پول ممتاز
صندوق پول ممتاز 4در اوراق بدهی با نرخ شناور و اوراق تجاری داراییهای غیرخزانهداری 5مانند اوراقی که توسط شرکتها ،سازمانهای

دولتی ،و شرکتهای بخش دولتی 6صادر شده است ،سرمایهگذاری میکند.
صندوق پول دولتی

صندوق پول دولتی 7حداقل  ۹۹٫5درصد از کل دارایی خود را در وجه نقد ،اوراق بهادار دولتی ،و توافقنامههای بازخرید که بهطور کامل
توسط وجه نقد یا اوراق بهادار دولتی توثیق شده است ،سرمایهگذاری میکند.
صندوق پول خزانهداری
صندوق پول خزانهداری 8در طیفی از سررسیدهای اوراق بدهی خزانهداری امریکا مانند اسناد خزانهداری (کوتاهمدت) ،اوراق خزانهداری

(میانمدت) ،و اوراق قرضٔه خزانهداری (بلندمدت) سرمایهگذاری میکند.
صندوق پول معاف از مالیات

صندوق پول معاف از مالیات ۹ابزارهایی برای سرمایهگذاری انتخاب میکند که عایدی آن از مالیات بر درآمد در سطح دولت فدرال معاف

است .همچنین ،بسته به اوراق بهاداری که در آن سرمایهگذاری میکند ،ممکن است از مالیات بر درآمد در سطح ایاالت نیز معاف باشد.
عمدٔه داراییهای این نوع صندوقها را اوراق قرضٔه شهرداری تشکیل میدهد.
شایان ذکر است ،طبق آمار منتشرشده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا ،در پایان سال  ۲0۱8از حدود  ۳۳00میلیارد دالر

دارایی انواع صندوقهای بازار پول ۱50 ،میلیارد دالر در صندوقهای معاف از مالیات 750 ،میلیارد دالر در صندوقهای ممتاز ،و ۲400

میلیارد دالر نیز در صندوقهای دولتی و خزانهداری سرمایهگذاری شده است که نشان میدهد ،صندوقهای بازار پولی که صرفاً اوراق بهادار

دولتی و اسناد خزانهداری را نگهداری میکنند ،سهم باالیی از دارایی صندوقهای بازار پول دارند .همچنین ،برخی از صندوقهای بازار پول

۲
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برای جذب منابع سازمانها و نهادهای بزرگ و با حداقل مقدار سرمایهگذاری باال (غالباً  ۱میلیون دالر) هدفگذاری شدهاند .بااینحال،
سایر صندوقهای بازار پول ،صندوقهای پول خردهفروشی هستند و بهدلیل حداقلهای کم ،برای سرمایهگذاران خرد نیز جذاب و
قابلدسترس است.
ِ

 ۲-۲برخی مالحظات خاص صندوقهای بازار پول
تاریخچٔه صندوقهای بازار پول
صندوقهای بازار پول در اوایل دهٔه  ۱۹70در ایاالتمتحده طراحی و راهاندازی شد .ازآنجاکه این صندوقها راهی آسان برای خرید

مجموعهای از اوراق بهادار بودند و بهطورکلی بازدهی بهتری نسبتبه بازدهی حساب بانکی داشتند ،خیلی سریع بین سرمایهگذاران محبوب

شدند .یکی دیگر از دالیل محبوبیت صندوقهای بازار پول الزام نگهداشت ارزش خالص دارایی یکدالری است ،بهنحوی که هرگونه درآمد
اضافی که از طریق درآمدهای بهرهای داراییهای پرتفوی حاصل میشود ،بهصورت پرداخت دورهای سود سهام بین سرمایهگذاران توزیع

میشود .این الزام مدیران صندوق را مجبور به پرداخت منظم به سرمایهگذاران میکند و درنتیجه ،جریان منظم درآمدی را برای دارندگان آن
فراهم میکند.

مقررات و تنظیمگری صندوقهای بازار پول
در ایاالتمتحده ،صندوقهای بازار پول تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار است .این نهاد نظارتی رهنمودهای الزم برای
مشخصات ،سررسید ،و انواع سرمایهگذاریهای مجاز در هریک از صندوقهای بازار پول را تعریف میکند .بر اساس این مفاد ،صندوق

پول عمدتاً در ابزارهای بدهی با باالترین رتبٔه اعتباری و سررسید کمتر از  ۱۳ماه ۱سرمایهگذاری میکند .عالوهبراین ،میانگین وزنی سررسید

اوراق پرتفوی صندوق بازار پول نیز باید حداکثر  60روز و کمتر باشد .این شرط برای اطمینان از آن است که صندوقهای بازار پول صرفاً
در اوراق با نقدشوندگی بسیار باال سرمایهگذاری کنند و پول سهامداران در ابزارهای با سررسید طوالنی که نقدشوندگی پایینی دارد ،قفل

نمیشود .همچنین ،برای کاهش ریسکهای خاص ناشران ،صندوقهای بازار پول مجاز به سرمایهگذاری بیش از  5درصد در هریک از این

اوراق نیستند.

طی زمان با افزوده شدن اوراق تجاری به گزینههای مجاز سرمایهگذاری ،بازدهی صندوقها نسبتبه قبل که فقط اوراق دولتی نگهداری
میکردند ،بیشتر شد .متقابالً ،کمیسیون اوراق بهادار برای کاهش ریسک آنها ،عالوه بر اصالحاتی که در سال  ۲0۱0انجام داد ،در سال

 ۲0۱6نیز برخی اصالحات اساسی در مورد نحؤه تنظیم صندوقهای مشترک بازار پول اعمال کرد .طبق این اصالحات ،صندوقهای خرد
و صندوقهای بازار پول دولت ایاالتمتحده مجاز به حفظ سیاست خالص ارزش داراییها به میزان  ۱دالر بودند؛ اما صندوقهای بازار
پول نهادی ملزم به حفظ شناوری خالص ارزش داراییها و عدم تثبیت آن بر  ۱دالر هستند.
مزایا و معایب صندوقهای بازار پول
همانگونه که گفته شد ،هدف اصلی صندوق بازار پول فراهم آوردن راهی مطمئن برای سرمایهگذاری در داراییهای مبتنی بر بدهی ایمن،
معادل وجه نقد ،و بسیار نقدشونده با استفاده از منابع و مبالغ هرچند اندک است .در حوزٔه سرمایهگذاریهای مشابه صندوقهای

سرمایهگذاری مشترک ،صندوق بازار پول بهعنوان سرمایهگذاری کمخطر و کمبازده تعریف میشود .بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند

قابلتوجه از پول نقد را برای کوتاهمدت در چنین صندوقهایی نگهداری کنند .بااینحال ،ازآنجاکه این صندوقها عایدی سرمایه
ِ
مقادیری

زیادی ندارد و ارزش اوراق بدهی نیز تحت تأثیر نوسانات نرخ بهره و سیاست پولی قرار دارد ،اساساً برای اهداف سرمایهگذاری بلندمدت،
مانند برنامههای بازنشستگی ،مناسب نیستند.
همچنین برخی صندوقهای بازار پول با سرمایهگذاری بر اوراق شهرداریها که در سطح دولت فدرال معاف از مالیات است (حتی در

برخی از ایالتها نیز ممکن است معاف باشد) برای سرمایهگذاران پوششهای مالیاتی فراهم میکنند .عالوهبراین ،دارندگان واحدهای این

صندوق میتوانند بهطورمعمول در هر زمان پول خود را برداشت کنند ،هرچند ممکن است طبق سیاستهای مختص هریک از کارگزاریها
و یا شرکتهای سرمایهگذاری در تعداد دفعات برداشت در دورهای خاص محدودیت داشته باشند؛ اما باید توجه داشت که صندوقهای

 ۱یعنی ابزارها باید حداکثر طی  ۳۹7روز تقویمی تسویه شود.

۳
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بازار پول تحت پوشش شرکت فدرال بیمٔه سپرده ۱نیستند ،درحالیکه حسابها و سپردههای بانکی تحت پوشش این نوع بیمه هستند .در

جدول  ۱مهمترین مزایا و معایب سرمایهگذاری در صندوق بازار پول آورده شده است.

جدول  .۱مزایا و معایب صندوقهای بازار پول
معایب

مزایا
ریسک بسیار کم

نبود تضمین و بیمه توسط FDIC

نقدشوندگی باال

نبود عایدی سرمایه

بازدهی باالتر نسبتبه حسابهای بانکی

حساسیت نسبتبه نوسانات نرخ بهره و سیاستهای پولی
)Source: Segal (2020

در ادامٔه بحث ،به معرفی و مقایسٔه حساب سپردٔه بازار پول با سایر ابزارهای پولی و ازجمله صندوق بازار پول پرداخته میشود.

 ۳حساب سپردٔه بازار پول
حساب سپردٔه بازار پول ۲که همچنین بهعنوان حساب بازار پول ۳نیز شناخته میشود ،نوعی خاص از حسابهای پسانداز بانکی و یا
اتحادیههای اعتباری 4است و دارای برخی ویژگیهای منحصربهفردی است که در حسابهای پسانداز متداول وجود ندارد .اکثر این

حسابها نرخ بهرٔه بیشتری نسبتبه حسابهای پسانداز رایج دارند 5و عمدتاً شامل امتیازاتی همچون برخورداری از چک و کارت نقدی
نیز میشوند .علیرغم این ،حسابهای بازار پول شامل محدودیتهایی نیز هستند که باعث میشود در بحث تراکنشها بهاندازٔه حسابهای

جاری و یا پسانداز انعطافپذیر نباشند .میتوان گفت ،حساب بازار پول ترکیبی از حسابهای جاری و پسانداز است و زمانی که پول مازاد
قابلتوجهی داریم و متمایل به دریافت نرخ سود بیشتری نسبتبه حسابهای پسانداز هستیم؛ اما درعینحال ،نیازمند تعداد دسترسی
مشخصی به وجوه نیز هستیم ،این ابزار میتواند قابلِاستفاده باشد.

 ۱-۳ویژگیهای حساب بازار پول
بیمٔه سپرده
همانند انواع سپردٔه بانکی ،حسابهای بازار پول نیز تا سقف مشخصی تحت پوشش بیمه سپرده هستند .در آمریکا ،حسابهای بازار پول

که در بانکها افتتاح میشود ،توسط شرکت فدرال بیمٔه سپرده تا سقف  ۲50هزار دالر برای هر فرد در هر بانک تضمین شده است و
حسابهای مشترک نیز تا سقف  500هزار دالر تضمین شده است .همچنین حسابهای بازار پولی که در اتحادیههای اعتباری افتتاح
میشود ،توسط نهاد ملی اتحادیههای اعتبار 6مشابه  ۲50هزار دالر حسابهای بانکی تضمین شده است .بااینحال همانگونه که گفته شد،
صندوقهای بازار پول حتی اگر توسط بانکها صادر شده باشند ،تحت تضمین بخش دولتی قرار ندارند.

Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC

1

Money Market Deposit Account, MMDA

2

Money Market Account, MMA

3

Credit Union

4

 5شایان ذکر است ،در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران به حسابهای پسانداز سودی تعلق نمیگیرد؛ اما در نظام بانکداری متعارف ،حسابهای بانکی غیردیداری
(پسانداز یا مدتدار) ابزارهای با عایدی بهره هستند و با توجه به مقررات آن (حداقل سپرده و مدت زمان آن) مشمول نرخ بهرههای متفاوتی میشود .هرچند در انتهای
بحث به نظام بانکداری ایران نیز پرداخته میشود ،برای قرابت ذهن میتوان گفت ،حسابهای پسانداز بانکداری متعارف معادل حسابهای سرمایهگذاری کوتاهمدت

در شبکٔه بانکی کشور است.

National Credit Union Association, NCUA
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محدودیت تراکنش
همانند اکثر حسابهای پسانداز ،مقررات بانکی انتقال وجه و پرداختهای الکترونیک روی حساب بازار پول در ماه به شش دفعه محدود
شده است .در صورت تجاوز از تعداد دفعات مجاز ،پیام هشداری از بانک ارسال میشود و ممکن است مستلزم پرداخت جریمه نیز باشد.
در صورت تکرار ازدیاد برداشتها ،امتیاز انتقال وجه لغو میشود و حساب بازار پول به حساب جاری یا پسانداز معمولی تبدیل میشود.
کارمزدها و حداقل حساب
برای دریافت باالترین نرخ سود ،حداقل موجودی برای افتتاح حساب بازار پول و همچنین حداقل تراز طی دوره باید نگهداری شود.

عالوهبراین ،کارمزد ماهانهای نیز ممکن است وجود داشته باشد که اثر کاهشی در نرخ بهرٔه دریافتی خواهد داشت .برخی مؤسسات،

صرفنظر از تراز حساب ،این کارمزد را دریافت میکنند و برخی دیگر ممکن است در شرایطی این کارمزد را لغو کنند .سیاستهای حداقل

حساب ،تراز آن و همچنین کارمزدها و قواعد مربوط به کاهش آن بین مؤسسات مالی مختلف فرق دارد .در صندوقهای سرمایهگذاری
مشترک بازار پول ،این کارمزدها برای پرداخت هزینههای عملیاتی و مدیریت صندوق دریافت خواهد شد.
نرخ سود
یکی از جذابیتهای اصلی حسابهای بازار پول برخورداری آنها از نرخ سود باالتر نسبتبه حسابهای پسانداز است .با توجه به اینکه
برخالفِ حسابهای پسانداز ،وجوه حسابهای بازار پول قابلِاستفاده برای خرید گواهی سپردٔه اوراق بهادار دولتی و اوراق تجاری است،

حسابهای بازار پول بهطور متوسط نرخ بهرٔه بیشتری نسبتبه حسابهای پسانداز دارد ،اما همانند اکثر حسابهای سپرده ،با تغییر شرایط
اقتصادی نرخ بهرٔه آن نیز تغییر میکند .اینکه نرخ بهرٔه مرکب آن چگونه محاسبه میشود (مثالً روزانه ،ماهانه ،یا ساالنه) ،بهویژه اگر تراز

قابلتوجه در بازده نهایی آن خواهد داشت.
ِ
حساب زیاد باشد ،اثری
نقدشوندگی

هر دو ابزار حساب بازار پول و صندوقهای بازار پول از دسترسی سریع به وجوه برخوردارند .حساب بازار پول محدودیت شش تراکنش
در هر ماه را دارد ،ولی صندوقها عموماً این محدودیت را ندارند .بااینحال ،برخی از بانکها یا کارگزاریها بهصورت انفرادی
محدودیتهایی را در قبال تکرار فروش بخشی از سهام صندوق یا نوشتن چک اعمال میکنند.

 ۲-۳سایر مالحظات خاص حسابهای بازار پول
تاریخچٔه حسابهای بازار پول
تا اوایل دهٔه  ،۱۹80دولت فدرال ایاالتمتحده امریکا بر نرخ بهرٔه پرداختی بانکها و اتحادیٔه اعتباری به حسابهای پسانداز مشتریان

سقفی را اعمال میکرد .ازآنجاکه با این محدودیت ،بانکها توانایی رقابت با بازدهی صندوقهای بازار پول نداشتند ،برخی مؤسسات سعی
کردند برای جذب سپرده ،دستگاههای کوچکی (مانند توستر و وافلساز) بههمراه مشوقهای دیگر به مشتریان اعطا کنند؛ اما درنهایت،

کنگرٔه امریکا تحت فشار صنعت بانکداری ،قانون مؤسسات سپردهپذیر در سال  ۱۹8۲را تصویب کرد که به بانکها و مؤسسات اعتباری

اجازه میداد حساب بازار پول که دارای نرخ بهرٔه بازار و باالتر از سقف نرخ بهرههای قبلی بود ،ارائه کنند.
سود تقسیمی در برابر بهره

سود تقسیمی صندوقهای بازار پول معموالً بیشتر از سود حاصل از حسابهای بازار پول است؛ اما همانگونه که گفته شد ،صندوقها

برخالف حسابها تضمین دولتی ندارند .بااینحال ،بازده صندوقها و حسابها با توجه به سرمایهگذاریهای انجامشده میتواند متفاوت
باشد ،هرچند هیچیک معموالً با تورم برابری نمیکند.
برای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بازار پول ،این انتخاب وجود دارد که سود تقسیمی به سهام جدید صندوق تبدیل و مجدداً
سرمایهگذاری شود .خالص ارزش داراییهای صندوق برای هر سهم در ابتدای هر دوره ،یک واحد پول (دالر) است و لذا با رشد حساب،
تعداد سهام فرد افزایش مییابد .برای حسابهای بازار پول نیز درآمد بهرٔه انتهای دوره بهصورت خودکار به اصل پول اضافه و برای دورٔه

بعد مرکب میشود.
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مقایسٔه حسابهای بازار پول با سایر ابزارهای موجود
حسابهای بازار پول تنها ابزار ارائهشده توسط بانکها و اتحادیههای اعتباری نیستند و حسابها و سپردههای دیگری نیز وجود دارد که
میتوانند جایگزین و رقیب این حساب باشند .بااینحال ،اغلب اوقات ممکن است مفهوم حسابهای سپرده بازار پول ( )MMDAبا
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بازار پول ( )MMMFخلط شود .ازآنجاکه هر دو گزینه در ابزارهای کوتاهمدتی همانند گواهی سپرده،

اوراق بهادار دولتی ،و اوراق تجاری سرمایهگذاری میکنند ،میتوانند گزینههای مناسبی برای سرمایهگذاری موقتی وجوه کوتاهمدت افراد،

خانوارها ،و شرکتها باشد ،اما تفاوتهایی نیز دارند که در قسمتهای قبل به برخی از آنها اشاره شد .در جدول  ۲نیز مهمترین تفاوتهای
این ابزارها با سایر ابزارهای پولی مشابه ارائه شده است.
جدول  .۲تفاوتهای اساسی بین ابزارهای پولی عمده

بازدهی بهره
تضمین FDIC

امکان صدور چک
کارت نقدی
تعداد تراکنش در
هر ماه

صندوق سرمایهگذاری

حساب سپردٔه بازار پول

حساب پسانداز

حساب دیداری

گواهی سپرده

()MMDA

()Saving Account

()Demand Deposit

()CD

متغیر

متغیر

متغیر

ثابت

متغیر











محدود



نامحدود



محدود











شش

شش

نامحدود

صفر

نامحدود

مشترک بازار پول
()MMMF

)Source: Probasco (2020

در اکتبر  ،۲0۱6کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالتمتحده قوانین ویژهای برای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بازار پول وضع

کرد که به آنها اجازه میدهد در دوران تنش مالی برای نقد کردن سهام و خروج از صندوق توسط دارندگان واحدهای سرمایهگذاری،

هزینههایی و یا حداقل دورٔه انتظار را وضع کنند .این بدان معناست که نقد کردن بخشی از سهام یا کل آن در بعضی مواقع ،میتواند مستلزم
پرداخت هزینه بازخرید ویژه و یا صرف دوره زمانی مشخصی برای دریافت وجه باشد .درحالیکه این قوانین خاص ،در مورد حسابهای

بازار پول وجود ندارد و دسترسی آنی وجود دارد.

وجود تضمین بیمٔه سپردٔه فدرال (افدیآیسی) و سرمایهگذاریهای کم ریسک برای وجوه حسابهای بازار پول باعث میشود که این

ابزار یکی از سرمایهگذاریهای ایمن در دسترس باشد .بااینحال ،هرچند حسابهای بازار پول نسبت به حسابهای دیداری و یا پسانداز،

عایدی بهرهای بیشتری دارند ،اما باز هم نسبت به متوسط بازدهی تاریخی  8تا  ۱0درصدی که در اوراق بهادار و سایر سرمایهگذاریهای
بلندمدت کسب میشود ،کمتر است؛ بنابراین ،این ابزار اساساً بهعنوان یک گزینه سرمایهگذاری کوتاهمدت و نه بلندمدت مطرح است اما

همچنان در شرایطی که بازار بیثبات است مکان مناسبی برای نگهداری پول است .عالوه بر این اگر پول مازادی داریم که طی دوره کوتاهمدت

و میانمدت ( ۳ماه تا  60ماه) موردنیاز نیست ،سپردههای مدتدار عایدی بیشتری خواهند داشت اما بههرحال از مزایا و انعطافپذیری

حسابهای بازار پول برخوردار نخواهد بود.

 4جایگاه حساب و صندوق بازار پول در بخش پولی کشور
 ۱-4حساب بازار پول
ساختار پولی و بانکی در ایران به دلیل تحریم ربا ،تفاوتهایی در نوع حسابها و طبقهبندی آنها دارد .طبق مادٔه  ۳قانون عملیات بانکداری

بدون ربا (بهره) بانکها بهطورکلی مجاز به افتتاح دو نوع حساب قرضالحسنه (فاقد سود) و سرمایهگذاری (مشمول سود) هستند که انواع

هر یک نیز در جدول  ۳آورده شده است.
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درحالیکه در نظام بانکی متعارف سپردههای غیردیداری (پسانداز و مدتدار) مشمول درآمد بهره هستند ،در نظام بانکی ایران،

سپردههای پسانداز از هیچگونه عایدی برخوردار نیستند و صرفاً برای تشویق افراد بهصورت دورهای در قرعهکشی شرکت داده میشوند؛
بنابراین ،ازآنجاکه در بانکداری متعارف ،حساب سپردٔه بازار پول مشمول عایدی بهرٔه بیشتر از حسابهای پسانداز است ،برای مقایسٔه

سودآوری در بانکداری اسالمی ،نزدیکترین جایگزین برای حساب پسانداز متعارف حساب سپردٔه سرمایهگذاری کوتاهمدت خواهد بود.
اکنون اگر در شرایطی ،فرد متمایل به دریافت نرخ سودهایی باالتر از نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت باشد ،ولی نیازمند آن

است که در هر ماه امکان تعداد برداشت مشخصی از این حساب را نیز داشته باشد ،مشروط به آنکه مانده حساب از سطحی مشخص کمتر
نشود ،میتوان بهجای انتخاب سپردٔه سرمایهگذاری مدتدار که برداشت قبل از موعد آن مشمول جریمه است ،با تعریف حساب سپردٔه

بازار پول این نیاز مشتری را پاسخگو بود و درنتیجه با مدیریت مؤثر این منابع و هدایت آن بهسمت بازار بدهی ،از هجوم نقدینگی سرگردان

بهسمت بازارهای دارایی و ایجاد التهابات قیمتی جلوگیری کرد.

اما نکتهای که در این بحث وجود دارد میزان پایبندی بانکها به قوانین و مقررات بانکی است .در ابتدا باید بررسی کرد که آیا بانکها به

حداکثر نرخ سود و جرائم برداشت قبل از موعد برای هریک از سررسیدهای سپردههای سرمایهگذاری مختلف پایبند هستند یا خیر؟ این

بحث ازآنجهت مهم است که اگر نرخ سودها به یکدیگر نزدیک باشد و تفاوتی معنادار نداشته باشد ،مشتریان اغلب سعی میکنند سپردههای

ال نیازی به حساب
با سررسید کمتر را انتخاب کنند که از انعطافپذیری بیشتری در مدیریت جریان نقد برخوردار باشند و بهعبارتدیگر عم ً

سپردٔه بازار پول نخواهد بود.

جدول  .۳انواع حسابها در شبکٔه بانکی کشور

نوع حساب

قرضالحسنه

توضیحات
جاری
پسانداز

در صورت نیاز به آن دستهچک تعلق میگیرد .شرکتها و کسبوکارها برای پرداختهای روزمره از آن
استفاده میکنند.
در قرعهکشیها شرکت داده شده و به آنها جایزه تعلق میگیرد .این حساب عمدتاً برای تراکنشهای
کوچک و پول کم استفاده میشود.

متداولترین حساب سپردٔه سرمایهگذاری است که بانک بهصورت روزشمار به آن سود میدهد .سود این
کوتاهمدت

نوع حساب بهصورت ماهانه به همان حساب واریز می شود و برداشت از آن با دفترچه و یا کارت بانکی
مقدور است (درحالحاضر ،مبنای پرداخت سود به این حسابها حداقل مانده طی  ۱ماه است)
به این نوع حساب نیز سود تعلق میگیرد ،البته با توجه به مدت قرارداد ،فرد نمیتواند از حساب برداشت
کند ،در غیر این صورت ،مشمول سود کوتاهمدت میشود .به این نوع حسابها کارت تعلق نمیگیرد.
سود این حسابها بهصورت ماهبهماه به حساب دیگری که سپردٔه کوتاهمدت است ،واریز میشود.
انواع این حساب با توجه به مدت زمان سپردهگذاری به شرح زیر است (هرچه مدت سپردهگذاری بیشتر

سرمایهگذاری

باشد ،نرخ سود نیز بیشتر است):
مدتدار

 سپردٔه سرمایهگذاری  ۳ماهه
 سپردٔه سرمایهگذاری  6ماهه
 سپردٔه سرمایهگذاری  ۹ماهه
 سپردٔه سرمایهگذاری یکساله

 سپردٔه سرمایهگذاری مدتدار ویژه( :نوعی خاص از سپردههای سرمایهگذاری است که سود
باالتری دارد ،اما برخالفِ سایر سپردههای مدتدار سود آن در پایان دوره واریز میشود).

منبع :قانون بانکداری بدون ربا (مجلس شورای اسالمی) ،بخشنامههای مختلف افتتاح حساب بانکی (بانک مرکزی)

تجربٔه شبکٔه بانکی در ایران علیالخصوص در نیمٔه نخست دهٔه  ۱۳۹0نشان داده است که پایبندی چندانی به حداکثر نرخهای سود

اعالمی در سررسیدهای مختلف ،علیالخصوص در بانکهای خصوصی ،وجود ندارد ۱و به انحای مختلف ،از مصوبات شورای پول و

 ۱مطالب متعددی در خ صوص آثار جنگ قیمتی برای جذب سپرده در شبکه بانکی تحت تاثیر گ سترش فعالیت مو س سات پولی غیرمجاز تدوین شده که این مو ضوع در
پیامهای نهادهای نظارتی (مانند بانک مرکزی ،شههریور ماه  )۱۳۹6و نهادهای صهنفی (مانند شهورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و موسهسهات اعتباری ،آذر ماه

 ،۱۳۹۳منتشر شده در خبرگزاریهای الف و بورسپرس) گزارش شده است.
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اعتبار عدول شده است .در همین راستا ،میتوان به برابری تقریبی نرخ سود انواع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار و تبدیل شدن آنها به

حسابهای روزشمار طی سالهای  ۱۳۹4-۱۳۹۲در برخی از بانکهای خصوصی اشاره کرد.
مورد دیگر ،وجود حسابهای پشتیبان است که در مقطعی ،بانک مرکزی مجوز آن را در قالب مادٔه  ۲4دستورالعمل جدید حسابجاری

داده بود .این مجوز باعث میشد هرگونه کسری در حسابجاری از حسابهای غیردیداری قابلِتأمین باشد .در چنین شرایطی ،افراد وجوه

حداقلی را در حسابجاری نگهداری میکنند و عمدٔه نقدینگی برای انتفاع از عایدی نرخ سود به سپردههای سرمایهگذاری منتقل میشود.

هرچند بانک مرکزی با مشاهدٔه آثار آن در هزینٔه تمامشدٔه تجهیز منابع در شبکٔه بانکی ،در اوایل امسال آن را لغو کرده است ،اما میتوان
گفت این مجوز بهنوعی همان کارکردهای حساب سپردٔه بازار پول در بانکداری متعارف را داشته است ،با این تفاوت که محدودیتی در
تعداد برداشتهای ماهانٔه آن نداشته است.

 ۲-4صندوق بازار پول
در نظام مالی ایران ،صندوقهای سرمایهگذاری نخستین بار در اسفند سال  ۱۳86معرفی و از اوایل سال بعد بصورت رسمی تحت نظارت
سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز به کار کردند .هرچند روند توسعه و تنوع صندوقهای سرمایهگذاری طی بیش از یک دهه گذشته همچنان

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

عنوان صندوقهای سرمایهگذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» در نظام مالی کشور عملیاتی شده است.

الزم به ذکر است ،برخالفِ عرف متداول صندوقهای بازار پول که صرفا بر ابزارهای با درآمد ثابت و نه اوراق سهام متمرکزند ،طبق مقررات

سازمان بورس و اوراق بهادر ،صندوقهای سرمایهگذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» میتوانند طبق حدنصابهای جدول  4که اجزا و
اقالم تفصیلی آن در جدول  5آمده است ،بخشی از وجوه خود را در اوراق سهام شرکتهای بازار سرمایه نیز سرمایهگذاری کنند و لذا به

همین دلیل است که عمدتاً بازدهیهای باالتر از نرخهای سود رایج در بازار پول ارائه میدهند .عالوه بر این ،سازمان بورس و اوراق بهادار
برای حفظ رشد پایدار بازار سرمایه و کاهش نوسانات هیجانی ارزش سهام شرکتها ،در مقاطع مختلف و به ویژه طی هشت ماهه سپری

شده از سال  ،۱۳۹۹اقدام به تعدیل حدنصاب سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» کرده است که در

جدیدترین آن ،مطابق بند ( ) ۱ششصد و هفتاد و چهارمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان مورخ  ،۱۳۹۹/08/05سقف سرمایهگذاری
این صندوقها در اوراق سهام حداکثر  ۲0درصد تعیین شده است .بدیهی است هرچه سهم داراییهای سهام در ترکیب دارایی صندوقهای
سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاهش یابد ،کارکرد آنها انطباق بیشتری با صندوقهای بازار پول متعارف خواهد داشت و درنتیجه ،نرخهای
بازدهی آنها نیز با نرخهای سود متداول در بازار پول قرابت بیشتری خواهد داشت.

با توجه به آنکه ممکن است الزامات و حد نصابهای اعالمشده از سوی مقام ناظر بازار سرمایه کشور دستخوش تغییر شود و در عمل،

داراییهای موجود در صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت با داراییهای مجاز در صندوقهای بازار پول متعارف تفاوت داشته باشند،
یکی از اقداماتی که در این راستا برای سیاستگذار پولی متصور است ،طراحی قواعد و سازوکارهایی برای تأسیس صندوقهای بازار پول

توسط بانکها و مؤسسات اعتباری است که بتوانند با سرمایهگذاری در اوراق مشارکت ،اسناد خزانه ،و دیگر اسناد بدهی ایمن بازدهی
بیشتری برای دارندگان واحدهای این صندوقها نسبتبه سپردههای بانکی بههمراه داشته باشد .نکتٔه مهم در این زمینه عمقبخشی به ابزارهای

قابلسرمایهگذاری در این صندوقهاست که بهعنوان نمونه ،میتوان به پذیرشهای بانکی ،اوراق تجاری ،و گواهیهای سپرده اشاره کرد.
ِ
عالوهبراین ،میتوان با اضافه کردن دیگر ویژگیهای صندوق بازار پول ازجمله برخورداری محدود و مشخص از کارت نقدی و صدور چک
به پشتوانٔه این صندوقها ،جذابیت این صندوقها را افزایش داد و درنتیجه بخشی از نقدینگی جامعه را برای خرید اوراق مشارکت و اسناد
بدهی بخش دولتی هدایت کرد.

۱

جدول  .4سیاست تخصیص داراییها در صندوقهای سرمایهگذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت»
شرح

دارایی با درآمد ثابت

دارایی سهام

صندوقهای با درآمد ثابت

حداقل  75درصد

حداکثر  ۲0درصد

 ۱در این شرایط با توجه به ویژگیهای اضافهشده ،ممکن است بازنگری در تعریف شمول کلهای پولی نیاز باشد.
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جدول  .5حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

منبع :ابالغیٔه  ۱۲0۲0۱74سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/08/۱۲

 5جمعبندی و نتیجهگیری
مدیریت سیاست پولی مبتنی بر نرخهای سود برای دستیابی به اهداف کالن ،مستلزم برخورداری از بازار پول پویا و عمیق است که در این

راستا یکی از راهبردهای آن تنوعبخشی به ابزارهای بازار پول است .بههمینجهت ،در این گزارش سعی شد کارکرد صندوقهای سرمایهگذاری

مشترک بازار پول و حسابهای سپردٔه بازار پول بهصورت خالصه بحث و بررسی و داللتهای آن برای شرایط پیشروی سیاستگذاری
پولی در اقتصاد ایران ارائه شود.

نتایج نشان میدهد ،در شرایطی که پایبندی کامل به ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپردهها وجود داشته

باشد ،به این معنا که در عمل تفاوتی معنادار بین نرخ سود سپردهها در سررسیدهای مختلف وجود داشته باشد و برداشتهای قبل از موعد
مستلزم پرداخت جریمه و کاهش نرخ سود مؤثر باشد ،وجود حساب سپردٔه بازار پول میتواند ضمن برخورداری از انعطافپذیری در

برداشت وجوه و انجام دادن تراکنش ،تا حدودی مشوقی برای سپردهگذاران برای برخورداری از نرخ سودهای نزدیک به بازار پول باشد .در
چنین ساختاری ،پیشنهاد میشود بهمنظور کاهش سیالیت و افزایش ماندگاری وجوه کوتاهمدت شبکٔه بانکی ،چهارچوب حساب بازار پول
تدوین شود.

از سوی دیگر ،صندوقهای بازار پول با سرمایهگذاری منابع جمعآوریشده در اوراق بدهی ایمن و کوتاهمدت ،نرخ سود جذابی را

نسبتبه سرمایهگذاریهای مشابه در بازار پول ارائه میدهند؛ در این زمینه نیز پیشنهاد میشود سیاستگذار پولی با طراحی قواعد و
سازوکارهای نظارتی زمینٔه تأسیس این صندوقها را توسط بانکها و مؤسسات اعتباری فراهم کند .البته ضروری است که برای تنوعبخشی
به ابزارهای قابلِسرمایهگذاری در این صندوقها ،عالوه بر اوراق مشارکت و اسناد خزانه ،ابزارهای متداول دیگر ازجمله گواهی سپرده،
پذیرشهای بانکی ،و اوراق تجاری نیز بهتدریج بهعنوان ابزارهای قابلمعامله در بازار سرمایه عملیاتی شوند.

بدیهی است این چهارچوب و سازوکار پیشنهادی مستلزم آن خواهد بود که بانکها نیز وجوه حاصل از حسابهای بازار پول و
صندوقهای بازار پول را صرف خرید اوراق مشارکت و اسناد بدهی بخش دولتی کنند که این امر نیز نقشی مهم در پذیرهنویسی اوراق بدهی

و تأمین مالی کسری بودجه دولت خواهد داشت.

۹

 از حسابها تا صندوقهای بازار پول:تنوعبخشی به ابزارهای بازار پول

:منابع و مآخذ
 (قابل دسترس در آدرس،» بیانیه «لزوم پایبندی شبکه بانکی به بخشنامه نرخ سود،)۱۳۹6  (شهریور ماه،بانک مرکزی
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