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 خالصه مدیریتی

ابززاری دزدتورم  عنوانبهکشورها  اکثردر  یسناد خزانه و اوراق بدهی دولتاکشور دارند.  یک نظام مالیدر  ینقش مهم یدولت بدهیاوراق 
نه تعریز  شزده اسزت. السزا بزانیی و بزا هزدو شوشزش کسزری بودجزٔه استقراض از بانک مرکززی یزا شزبکٔه یجابهمالی دولت مینتٔابرای 
 ،های دولتبخشی مالی به شرداخت بدهیانضباط مانند مزایاییدر بستر بازار سرمایه  یاوراق بدهی دولت ت ثانویٔهالانتشار و معام ،عالوههب

گذاری جذب سزرمایه برای یدن بسترکرو فراهم ،تضمین نقدشوندگی اوراق در بازار سرمایه ،ک و منحنی بازدهبدون ریس سودکش  نرخ 
 همراه دارد.خارجی به
 مهزم کارکردهزایاز  یکی .دارداوراق  این یادز یاربس نقدشوندگی در ریشه دولتی بدهیاوراق خزانه و  اسنادمهم  یاز کاربردها یاریبس
از  یکزی کزه ،عملیزات بزازار بزازاسزت.  یاسزتیبزه نزرخ سزود س یابیدسزت بزرای یشزول یاستاعمال س درها آن از استفاده دولتی بدهی اوراق
جهت اقتصزاد بزه کزهزمانی ،شذیرد. در واقعصورت می بانییبینبازار بانک مرکزی در  خریدوفروشطریق  از ،است یشول یاستس یابزارها
ند، بانزک مرکززی بزه خریزد اوراق بزدهی اتولیدی و تجاری با کمبود نقدینگی مواجه هایبنگاهروست و روبه البا کم شول با نرخ بهرٔه عردٔه

گذاری و دنبال آن مشکل نقزدینگی حزل و سزرمایهو به ،یابدها کاهش مینرخ بهره و شول افزایش شردازد. در نتیجه، عردٔهدولتی از بازار می
روسزت، بانزک مرکززی بزا روبه انتظزاریبودن حجزم نقزدینگی بزا تزورم الجهت بابهاقتصاد  کهزمانیدر مقابل، شود. رشد اقتصادی زیاد می

 .شردازدمی هایمتقآمدن سطح عمومی شایینآوری نقدینگی و کاهش تقادای کل و در نتیجه فروش اوراق بدهی دولتی، به جمع
ین ارکزان بزازار شزول تزرمهمبزا توجزه بزه اینیزه  ،اسزت. حزال بزانییبیندر بازار  هابانکماهیت عملیات بازار باز همان مدیریت ذخایر 

در بزازار  طزی عملیزاتی یزازفراخزور ن بزه هزابانک. سزتهابانک دسزتر  درمدیریت میززان شزول  یشکلبههستند، عملیات بازار باز  هابانک
وارد  بزازار ایزن بزه بزاز بزازار عملیزات طزی ،دارد نظزر در کزه اهزدافی بزا مطزابق همکزی نند. بانک مرکمی ردوبدلبا یکدیگر شول  بانییبین
هدو یا نرخ  نرخ بهرٔه سمتبهموجود در بازار  بهرٔه نرخکند که را طوری مدیریت می هابانکدستر   درو عرده و تقادای شول  شودمی
 .دسیاستی هدایت شو بهرٔه

اوراق، از  یزنمنزابع مزازاد خزود بزه ا یلبزا تبزد توانندیم هابانکبرخوردار باشند،  یخوب یاز نقدشوندگ یدولت یاوراق بده کهدرصورتی
حالت منابع مازاد  یندر ا زیرا ،شوند مندبهره یدوربا نرخ ک  کُر یمنابع مازاد نزد بانک مرکز ینا یگذارنسبت به سپرده یشتریب یسودآور
وجوه داده شزود. در  یمتقاد یهابانکبه  یدوراز نرخ ک  کُر یشترب یبا نرخ تواندیو م نقدشدن دارد یتقابل سرعتبهشده به اوراق یلتبد
 ،یگزر. از طزرو دشزودیم یکنزد یو به نرخ سود هدو بانک مرکز گیردمیفاصله  یدوراز نرخ ک  کُر بانیییننرخ سود بازار ب ،حالت ینا

 یزدوردر نرخ سق  کُر یستندمجبور ن ،نداکمبود منابع یکه دارا ییهابانکبرخوردار باشند،  یخوب یاز نقدشوندگ یکه اوراق بده یدر حالت
اسزت  دسزتر قابلِ بزانییبیندر بزازار  یدوراز نرخ سق  کُر تریینشا یبا نرخ راحتیبهمنابع نقد  زیرا ند،نکاخذ  یالتتسه یاز بانک مرکز

نزرخ سزود بزازار  یززن یزقطر یزناز ا و( بزانییبیندر بزازار  یزق،طر یزناز ا آزادشزدهو اسزتفاده از منزابع  یدر بزازار بزده ی)فروش اوراق بده
 .شودیم یکو به نرخ هدو نزد گیردمیفاصله  یدوراز نرخ سق  کُر بانییبین

بزه نزرخ  یبانزک مرکزز یابیدر دسزت توانزدیم ،سزود نرخ کُریدور در سود نرخ نوسان کاهش با دولت بدهی اوراق نقدشوندگی بنابراین،
در هزر  بزانییبیندر بزازار  نیزازموردبتواند منابع نقد  کهیطوربهباشد  یشتردولت ب یاوراق بده ی. هرچه نقدشوندگکند کمک یاستیسود س
 در ؛شودمی تریکنزد یاستیو به نرخ سود س گیردمیفاصله  یدوراز نرخ سق  و ک  کُر بانییبینباشد، نرخ سود بازار  دستر قابلزمان 
 سزق  و کز  نزرخ هرچزه. کنزد کمتزر را کُریدور در سود نرخ نوسان بازه تواندمی مرکزی بانک ،باشد کمتر سود نرخ نوسان هرچه ،نتیجه
 .بود خواهد ترممکن سیاستی سود نرخ تحقق باشد، داشته کمتری فاصلٔه هم از کُریدور
( هزابانک ازجمله) یشتریبگران معامله زیرا شود،می ابزار این بازار عمق افزایش باعث دولتی بدهی اوراق بیشتر نقدشوندگی ،ینهمچن

 یدولتز ی. در ادامزه بزا ورود شررنز  و اثرگزذار اوراق بزدهیابدیم یشو حجم معامالت در بازار افزا شوندیبازار م ینبه حضور در ا یقتشو
از حالزت منفعزل خزار   یبانزک مرکزز ،حالزت ین. در اشودیبازار فراهم م ینا یبرا یدیساختار جد ،بانییبینابزار در بازار  یک عنوانبه
 اوراق ازجملزه یمزال یابزارها خریدوفروشو  ی. ورود بانک مرکزکندینقش م ایفای بانییینبازار ب درفعال  یگرباز یک عنوانبهو  شودمی
کشزور از  بزانییبینو بزازار  ربرخزوردا یبتوانزد از عملکزرد مناسزب (یزدوریکر یسزتمنرخ سزود )س یینتع یستمس دشویمباعث  دولتی بدهی

 ست.اراهگش یاستیدر تحقق نرخ سود س یزامر ن یندر امان باشد. ا یمبادالت یهانرخ یٔهدر طول سال از ناح یادنوسانات ز
های ساختاری ین منحنیترمهمیکی از  بازده منحنیبازده است.  یمنحن یریگکمک به شکل یدولت یاوراق بده یاز کارکردها یگرد یکی

دهد. سزاختار زمزانی نزرخ بهزره انداز نرخ بهره را در اقتصاد هر کشوری نمایش میدر اقتصاد هر کشور است که روند تغییرات نرخ و چشم
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ره بزا اهزداو مختلفزی بررسی ساختار زمانی نرخ بهز اگرچهمدت و بلندمدت است. های کوتاهترین ابزار جهت بررسی رابطه میان نرخرایج
 یحتزشزرای  اقتصزادی آینزده اسزت.  مزوردانتظارات فعزاالن بازارهزای مزالی در  ین دلیل اهمیت آن امکان مشاهدٔهترمهم ،گیردصورت می
 ینا صاو به یبازده یانتظارات نرخ بهره استفاده شوند. منحن یرتفس یتوانند برایبازده همچنان م یهایمنحن شوندگی،نقد شاداش باوجود
 یانزدک یبشز یبازده دارا یمنحن شوندگی،نقد شاداش تٔاثیربهره را دارد )بدون  یهادر نرخ یکه بازار انتظار کاهش جزئ شودیم یرمعنا تفس
 شزاداشاگزر  کهیدرصزورت ؛شزودیم یردر نزرخ بهزره تفسز موردانتظزار ییزرعزدم تغ عنوانبزهبزاال  سزمتبهانزد   یبشز یکبود(.  یینرو به شا
 بازده صاو خواهد بود. یمنحن ینحذو شود، ا شوندگینقد

رونزق آتزی /مزورد رکودرا در  مزالیتٔامینتواند برآیند انتظارات خریداران و فروشندگان حادر در بازار اوراق ساختار زمانی نرخ بهره می
 انگذارسیاسزت یبزرا یماتدر اتخزاذ تصزم واندتیاقتصاد است که م یندٔهآ ی کننده از شرابینییشش یکنرخ بهره  یزمان ساختار .نشان دهد

 یدهاسررسز از یفزیدر ط بدهیدر بازده اوراق  ییراتاز تغ یفراوانسهم  یشول یهایاستدر س موردانتظارو  یواقع ییراتباشد. تغ یدمف یشول
 ینبز یزااسزت کزه آ یزنمطزر  شزود ا ینجزاکزه ممکزن اسزت در ا یسزٔوال. باشزد گزذارتٔاثیربازده  یر شکل منحند تواندیشود که میرا شامل م
 تزٔاثیرتحت یاوراق بزده ینقدشزوندگ ازآنجاکزهاسزت کزه  یزنشاسزخ ا .وجزود دارد یبزازده ارتبزاط یدولت و منحنز یاوراق بده ینقدشوندگ

 یبزازده یمنحنز مورد ارتباطدر  یاوراق است، نظر قطع یر نقدشوندگد گذارتٔاثیر هاییتماز آ یکیاوراق  یاست و بازده یگوناگون هاییتمآ
 روست.هروب یاوراق با ابهامات فراوان یبا نقدشوندگ
بزازار را کنتزرل  ی که شزرایکسزاندهند، یانجام م معاملهکه در بازار  یافراد یبرا بدهی اوراق بازار در نقدشوندگی یابیو رد یریگاندازه

بززازار،  ی فشارسززنج شززرا عنوانبززه نقدشززوندگیبرخززوردار اسززت.  یززتکننززد از اهمیم یززلکززه تحززوالت بززازار را تحل یو کسززان ،کننززدیم
 .سازدیم باخبر یمال یدر بازارها کردنیسکو ر یهسرما سپردن یسازندگان بازار برا اشتیاق و میلرا از  گذارانیاستس

 مزٔوثرعوامزل  ،ینزهزم این. در تسهاآن و عوامل محر  یدولت بدهیبازار اوراق  نقدشوندگی یایی، هدو ما در  بهتر شونوشتار یندر ا
عوامزل  ینتزرمهماز  ی. برخزشودیاوراق ارائه م ینا یدر جهت بهبود نقدشوندگ ییو راهکارها ییشناسا یدولت یاوراق بده یر نقدشوندگد

 از: اندعبارت خصوص اینو راهکارها در 
 انجزام اوراق ایزنبزرای  فعال از طریق ایجاد بازار ثانویٔه ریسک این شوشش :خزانه اسناد یا دولتی بدهیریسک نقدشوندگی اوراق  (1

 منظوربزهکنزد. تبزدیل تواند دارایی خود را بزا سزود یزا زیزان متعزارفی بزه نقزد این اوراق در هر زمان می دارندٔه کهینحوبه ،شودمی
سزپر  یجزادا مزثالًبازار ) ینفعاالن در ا یبرا یاتیمال یهامشوق یجادا ازجمله یالزم است اقدامات ،یاوراق بده یٔهبازار ثانو یتتقو
 ینهادهزا یفعزال بزرا یکردن امکزان بزازارگردانفراهمو  ،یاوراق بده خریدوفروش(، کاهش کارمزد یاشخاص حقوق یبرا یاتیمال
داد.  یشزنهاداوراق مصزون از تزورم را ش تزوانیم ،راهکزار یزک عنوانبزه ،در ودعیتی که نرخ تورم ثبات نزدارد .یردصورت شذ یمال

 یزنا یزدخر یالزم بزرا هاییتجذاب تواندیتورم آن با متوس  نرخ تورم بلندمدت، م یسکبلندمدت و شوشش ر یانتشار اوراق بده
 راهگشا باشد. یاوراق بده ینقدشوندگ یشو در افزا دنک یارا مح گذارانیهاوراق توس  سرما

 یبه حضزور در بزازار اوراق بزده گذارانیهاز علل عدم اقبال سرما یکی :دهیباوراق  حسابیهتسوبرای  یناناطمقابلنبود سازوکار  (2
داشزته  یهدسزتور تسزو وبودجزهبرنامهسزازمان  اگزر یاسزت حتز ممکن. است بدهیاوراق  حسابیهتسوبرای  مطمئنسازوکار  ودِنب

 خصزوص راهگشاسزت. یندر ا دستر قابلِ یاطیمنابع احت بینیشیشرا نداشته باشد.  یهتسو یوجوه الزم برا یداراما خزانه ،باشد
 منظوربززه یدولتزز یهاحسززابراکززد در  ینقززد یها( و اسززتفاده از مانززدهTSA) خزانززه واحززد حسززاب انززدازیراه ،راسززتا ایززن در
 مطمئن خواهد بود. یاربس یحلراه یدولت یاوراق بده بموقع حسابیهتسو

 میززان زمینزٔه درعات التولید اط: یدولت یبازده اوراق بده و( یمتینوسانات ق یسک)ر یسکر یزاناز م اطالعییبو  یتشفاف عدم (3
 یحاتترج با گذارانیهسرما ،اطالعاتی شفافیت افزایش طریق از تواندمی اوراق بندیرتبه انجام و مختل  اوراق بازدهی و ریسک

بانزک  یو همزاهنگ یالزم اسزت وزارت اقتصزاد بزا همکزار ،راسزتا یزنا در. دنک یقتشو یمختل  را به حضور در بازار اوراق بده
 مگزا مشزکل ایزن رفزع جهت درها آن بندیرتبهاوراق مختل  و  یسکر یابیارز یبرا بندیرتبه یهاشرکتبا درخواست از  یمرکز
 .بردارند

برای  اقتصادی یثباتبیاز  یناش ایهنااطمینانی ساختن مرتفع: یهسرما وانتقالنقلتورم و  ،نرخ ارز نوساناتنااطمینانی حاصل از  (4
 اوراق نقدشزوندگی ،نیازهای مزالی دولزت تٔامینبرای ها آن از ظرفیت منابع مالی استفاده بر عالوه تواندمیگذاران خارجی سرمایه
 گذارانیهمصون از نوسانات تورم و نرخ ارز با هزدو جزذب سزرما یارز یهاسپرده یجادا ،راستا ینا در .دهد افزایش نیز را بدهی
 خواهد بود. مٔوثر یاقدام یخارج
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 بزازارمحور، بهزرٔه نزرخ تعیزین سزازوکار ایجزاد جهزت در تزالش هرگونزه: بزازار در بهزره نرخ تعیین درتمندق و قوی سازوکار نبود (5
و قدرتمنزد  یقزو یکاروسزاز توانزدیمحزور مییدارا بزانییینبزازار ب سزمتبه حرکزت .داد خواهزد بهبود نیز را اوراق نقدشوندگی

 .دنک یجادنرخ بهره در بازار ا یینتع منظوربه
 در قزانون بودجزٔه یدولت یاوراق بده یبرا مدتکوتاه یگذارمقررات: عدم دولتی بدهی اوراق انتشار با ارتباط در دائمی قانون نبود (6

اوراق  یر نقدشزوندگدخصزوص  یزنا در یمقزررات دائمز ایجاد و ،سازدمی سرگردانی دچار را حوزه این گذارانیهکه سرما ،ساالنه
 یزناست که ا ینا ساالنه بودجٔه یندر قوان یدولت یاوراق بده یبرا یگذاراشکال مقررات خواهد داشت. یشگرف تٔاثیر یدولت یبده
کرد  یگذاربلندمدت مقررات یاوراق بده یبرا ،اجرا شود بایستیم سال یک یکه برا یدر قانون توانیاست و نم سالهیک ینقوان

 ییزردچزار تغ یاوراق بزده ینزٔهدر زم هایاسزتس ،در کشور یاستیس ییراتآن وجود دارد که با تغ یمب گذارانیهسرما یبرا ینو همچن
 یدائمز یندر احکام و قزوان ،دارد یعموم یاطالعات مربوط به صدور بده یکه دولت در افشا یالزم است تعهدات ،ینبنابرا؛ شوند

 مزٔوثر گذارانیهدر جلزب اعتمزاد سزرما توانزدیمختلز  م یزمزان یهااطالعات در تواتر یتعهد دولت در افشا ینمشخص باشد. ا
 یزینتع یو احکزام دائمز ینالزم اسزت در قزوان یززن هایبزده ینا یریتمد یاتو عمل یصدور اوراق بده یهاروش ،ینباشد. همچن
 شده باشد.
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 مقدمه 1
 بزودنفراهم تزوانمی را نقدشزوندگی. نزداهمواج آن بزا همواره گذارانیهکه سرما است ییهاریسک ینترمهماز  یکی ینقدشوندگ عدم ریسک
 ازای در خردمنزد و آگزاه گذارانسزرمایه. دانسزت گذارانسزرمایه بزرای شزایین قیمتزی اختالو با و ،سریع باال، حجم در معامله انجام امکان
 و نقزد وجه دراختیارداشتن با که را هاییفرصت زیرادارند،  یشتریب یدارند، انتظار بازده یکمتر ینقدشوندگ یتکه قابل هاییدارایی خرید
 شززودیباعززث م ینقدشززوندگعززدم  ،ینبنززابرا انززد؛داده دسززت از ،شزوند مواجززه آن بززا توانسززتندمی بیشززتر نقدشززوندگی درجززٔه بززا هزایدارایی
کزه  یمتزیدارنزد. کشز  ق اییزژهو توجه نقدشوندگیبه  یزاوراق بهادار ن منتشرکنندگانداشته باشند.  یباالتر موردانتظاربازده  گذارانیهسرما
 یبزرا یممسزتق طورکزه نقدشزوندگی بزه یزاییعالوه بر مزا ،یناست؛ بنابرا یتحائز اهم یاربس یمودوع افتد،ینقدشوندگی اتفاق م واسطٔهبه

 هزا،یمتو بهتزر ق یعنقدشوندگی کش  سر یت،کند. در نها یجادارزش ا تواندیم یزو ناشر اوراق ن یبان یخواهد داشت، برا گذارانیهسرما
 سزرمایه بیشزتر جزذب موارد، این تجمیع که داشت خواهد شی در را مالی بازارهای به گذارانیهسرما یشترب یشو گرا ،یلما یبازارها ییکارا
 .دارد دنبالبه را آن از ناشی اقتصادی عواید و مالی بازارهای توس 
ناچار به اسزتقراض از بانزک  هادولت ی،بازار اوراق بده یافتگیتوسعهعدم  یلدلبه یراناز ادوار در ا یدر برخ ینفت یکاهش درآمدها با
داشزته اسزت.  یامزر عزوارض و عواقزب نزاگوار یزنکزه ا انزدبوده سزنواتی بودجزٔه نیازموردمنابع  مالیتٔامیندر جهت  یبانی شبکٔه یا یمرکز
 یاوراق بزده خریزدوفروش ازجمله یاییمزا ی،سنوات بودجٔه یمالتٔامینعالوه بر  یقو عم یافتهتوسعه یبازار اوراق بده یکوجود  کهیدرحال

 سزپارییقهوث واسطٔهبه عالوهبه ،را دارد یتوس  بانک مرکز ینگینقد یریتمد منظوربهبازار باز  یاتشدن امکان عملو فراهم یهدر بازار ثانو
 داشته باشند. تریینههزکم مالیتٔامین مدتکوتاه در توانندیم هابانک ،بانییبیناوراق در بازار  ینا

دنبال بزهرا  یمال دولت، کاهش سلطٔه بودجٔه یبازارمحورِ کسر مالیتٔامیندر کشور، عالوه بر  یافتهتوسعه یدولت یبازار اوراق بده وجود
 بزه تزوانمی آن ینتزرمهمبرخزوردار باشزد کزه از  یژگزیو یناز چنزد بایسزتیخزود م یحعملکرد صح منظوربه یدولت یدارد. بازار اوراق بده

در بزازار اوراق  یر نقدشزوندگد مزٔوثرعوامزل  شزودمی تزالش شزژوهش ایزن در راستا، همین در. کرد اشاره بازار این در نقدشوندگی قابلیت
 ارائه شود. یشترب ینقدشوندگ یتبازار از قابل ینا یدر جهت برخوردار یاتیعمل ییو راهکارها ییشناسا یدولت یبده
 

 یبانک مرکز یانجام شژوهش برا درورتو  تیاهم 2
شزدن سزازوکار فعال ازجملزه یمهمز یدولزت اسزت، اهزداو جزانب مالیتٔامینخود که  یعالوه بر هدو اصل یدولت یبازار اوراق بده وجود
و حفز  اسزتقالل  ،انییبزبینبزازار  هزاییتبزه فعال یدنبخشسروسامان ،هابانک یاعتبار یساختن مشکل تنگنابازار باز، برطرو یاتعمل

 .دارد همراهبه یگذارسیاستدر  یبانک مرکز
 در بزازار ایزن هزایویژگی و ابعزاد مطالعزٔه ،لزذا. بزود خواهزد ترموفزق خزود اهداو تحقق در ند،ک عمل تربهینه و کاراتر بازار این هرچه
اوراق  یکزه نقدشزوندگ یزقکارآمد و عم یدولت یبازار اوراق بده یکبرخوردار است. با استقرار  ایویژه اهمیت از آن عملکرد بهبود راستای
 یدولتز یاوراق بزده خریزدوفروشبزا  توانزدیدر کشزور، م یشزول گذارسیاسزتنهزاد  عنوانبزه یسهولت در آن ممکزن باشزد، بانزک مرکززبه

 اعمزال قدرتمنزد ابزارهزای از ییکز. یزردبگکامزل در دسزت  طوربزهکزل اقتصزاد را  یو تقادزا ینگینقد یریتمد یه،در بازار ثانو مدتکوتاه
 یافتهتوسزعه یدولتز یآن وابسته به وجود بازار اوراق بزده یتبازار باز است که موفق یاتعمل یتوس  بانک مرکز یشول یاستس مستقیمغیر
 .بود خواهد شولی یگذارسیاستساختن ابزار فعال ینوعبه یدولت یدر جهت بهبود عملکرد بازار اوراق بده یشس هر تالش ؛است
 

 یبده بازار تیماه 3
بزرای  سزازوکاریدهد که هدو ایزن بزازار ایجزاد کیل میشهام و بازار مشتقات سه رکن اصلی بازار سرمایه را تسبازار بدهی در کنار بازار 

 .و بلندمدت مخار  بخش خصوصی و دولتی است ،مدتیانم، مدتکوتاه مالیتٔامین
 یمهزم بزرا یاز بسزترها یکزیبزازار  ایزنشزود. یدر آن انجزام م یبزده بزا مزرتب  یمال یابزارها خریدوفروشکه  است ییجا یبده بازار
دهنزد. یان مگذارسزرمایهثابزت بزه  یاوراق بهادار با درآمد ثابت هستند و بازده ی،در بازار بده یمال یابزارهااز  یاست. برخ یبده یشافزا
 به بزازار یبده بازار بعضاً ،یلدل ینهم بهدهند. یارائه م یداوراق شرداخت منظم سود را با نرخ ثابت با بازشرداخت اصل در زمان سررس ینا
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 اسزناد(، سزالهیس معمزوالًبلندمزدت  ید)سرس 3خزانه قردٔه اوراقبا درآمد ثابت شامل  اوراقاست.  مشهور 2بازار اعتبار یا 1با درآمد ثابت
و  ،۷سزپرده گزواهی ،6یشهر دٔهقر اوراق(، سال یکتا  ید)سررس 5مدتکوتاه خزانٔه اسناد(، سالهدهو  ،دو، شنج ید)سررس 4مدتمیان خزانٔه

 9است. ۸یحیسهام ترج

 یموجود در بازار بده یانواع اوراق بده .1 جدول
 بدهی بازار

 ناشران
 یمال مٔوسساتو  هابانک -3            محلی یهاارگان -2         هاشرکت -1
 یبخش عموم یواحدها -6      مرکزی و ایالتی هایدولت -5       هایشهردار -4

 نشدهتضمین قردٔه اوراق دولتی بهادار اوراق قرده اوراق انواع

 شهرداری شرکتی دولتی 
 اسناد
 داریخزانه

 بهادار اوراق
 دارتاریخ

 شدهییشناسااوراق  یننوع از ا ۸ قرده اوراق

 هاریسک
 نیول یسکو ر یاعتبار ریسک
 بهره نرخ ریسک
 تسویه ریسک و نقدشوندگی ریسک

 مزایا

 اقتصاد در وجوه تجهیز و آوریجمع
 یگرد یهاارگانو  ،هاشرکت، دولت توس  یمال وجوه یآورجمع یبرا یبستر کردنفراهم
 شودیگران تمام م هاشرکتسهام  یشافزا کهزمانی یبرا ینهگز بهترین
 کمتر ریسک با ثابت بازدهی
 نقدینگیاز رنج هرگونه بحران  یدولت ینهادها نجات

 شودیم یبانیششت یزن ییتوس  دارا یبده ینا
 یربناییز یهاشروژه تقویت جهت دردولت  بهکمک 
 رشد و توسعه یهابرنامه یتدر جهت تقو هاشرکتبه  کمک

 معایب

 تورم نرخ رفتندرنظرگ بدون ثابت بازدهی
 ثابت خواهند داشت. با نرخ بهرٔه ینرخ بهره در بازار، بازده یشاز افزا نظرصروان گذارسرمایه
 دشوار است. یاربس خوب یاعتبار بندیرتبه، گرفتن ناشران یبرا

 .دهدیاوراق قرده را م یفعل یمتق گذارسرمایه بهفروش در بازار،  یابرداشت زودهنگام 
 

، 12یچ، فز11شزورز انزد، اسزتاندارد 10یزمانند مود یاعتبار بندیرتبه یهادارد. آژانس یمهم یارنقش بس صادرکننده، اعتبار یدر بازار بده
در اوراق  یگذارسزرمایهاز  شزیشان گذارسزرمایهدهنزد. یم یاعتبار رتبٔهها آن با توجه به اعتبار یاوراق بده ینا به همٔه یرهو غ ،13یاِآرسیآی

 کنند.یاعتماد م بندیرتبه ینبه ا شدتبه ،یبهادار بده

                                                                                                                                                                                                                
1 Fixed-Income Market  
2 Credit Market 
3 Treasury Bond (T-Bond) 
4 Treasury Notes (T-Notes) 
5 Treasury Bills )T-Bill( 
6 Municipal Bond 
7 Certificate of Deposit (CD) 
8 Preferred Stocks 

بنزدی جززو اوراق بزا درآمزد شرداخت سود ثابت یا اصطالحاً کزوشن ندارنزد، در طبقه مدتمدت برخالو اوراق بدهی خزانه و اسناد خزانٔه میانهرچند اسناد خزانٔه کوتاه 9
 گیرند.ثابت قرار می

10 Moody’s 
11 Standard & Poor’s 
12 Fitch 
13 ICRA 
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بودجزه(  ی)کسزر یمزال یهایکسزر مزالیینتٔامبزه  یزازن یِمحصزول جزانب عنوانبه ،یشرفتهش یدر اقتصادها یدولت اوراق قردٔه یبازارها
بزازار  تشزکیالت، صزدور اوراق یهزاروش اگر یدآیدست مبه رتو ارزان تریناناطمقابلِ وجوهآموخته است که  یمل یدارخزانه آمد. وجودبه
بزازار،  نقدشزوندگی . بزا توسزعٔهشزود سازگار گرانمعاملهو  یان خصوصگذاریهسرما آسایش و یراحت اب حسابیهتسو یو سازوکارها یهثانو

در  یزتموقع ثبیزتتو  سزازیایمن یبزرا هزاییروششزدند،  یلاوراق بهزادار تبزد یرسزا گزذارییمتق یبرا یارهاییبه مع یدولت اوراق قردٔه
کشزورها  همزٔه یبزرا یزاربودنزد. نقزش مع 1امزن اسزتقراض یقٔهو وث یبازار آت یقراردادها یمبان مثابٔهبهو  ،و نوسانات فراهم کردند ماندگاری
دولزت کزم بزود،  یبزده کهیزماناول،  یاز جن  جهان شیش متحده یاالتا یشرکت بازار اوراق قردٔه ،مثال عنوانبه ؛رسدینظر نمبه یدرور
 یشزترینوظهور درورت ب یممکن است در بازارها یدولت بازار اوراق قردٔه ،درحال حادر ینباوجودابود.  برخوردار نقدشوندگی ازنسبتاً 

  ندارند. یگزینجا یارهایمع ارائٔه یخوب برا یبندرتبه یدارا یخصوص یهاشرکت یادیز تعداد یراداشته باشد، ز
 

 ؟متفاوت است یبدهچرا بازده اوراق  4
 ،یطورکلبزهگزذارد. یم تزٔاثیر شزدهارائه یر بزازدهددهنزد کزه ینشزان م یمتفاوت یهایژگیو یراز ،دهندیارائه م یمتفاوت یبازده یاوراق بده

 یهزایژگیو یدارا یاز اوراق بزده یدهزد. برخزیان ارائزه مگذارسزرمایهجزذب  یبزرا یبزاالتر ینامطلوب، بازده یهایژگیاوراق بهادار با و
 تزٔاثیرتحت یگذاران را جذب کننزد. بزازده اوراق بزدهیهارائه دهند و همچنان سرما یینیبتاً شاسن یتوانند بازدهیمها آن ین،ند. بنابراامطلوب

 است:  یرز یهایژگیو
 (نیول) یاعتبار ریسک،  
 نقدشوندگی،  
 یاتیمال ودعیت،  
 سررسید تا زمان. 

 
 (نیول) یاعتبار یسکر

. اگرچزه یرنزداعتبزار ناشزر اوراق بهزادار را در نظزر بگ یزدگذاران بایهقرار دارند، سرما نیولاوراق بهادار در معرض خطر  یشترب کهازآنجایی
 نجبرا یسکر یرا براها آن یکنند، اگر بازده یداریخر را یدارخزانه یسکرا دارند که اوراق بهادار بدون ر ینهگز ینا یشهگذاران همیهسرما
( برابر باشزند، اوراق نیول) یاعتبار یسکر جزبه یگرد هاییژگیاگر تمام و ین،دهند. بنابرا یحرا ترج یگرد، ممکن است اوراق بهادار دنکن

 گذارانیهسزرما یالزم بزرا یتارائزه دهنزد تزا از جزذاب یبزاالتر یبزازده گذاران،یهسزرما توسز  یداز خر شیش یدنیول باالتر با بهادار با درجٔه
 .یستمطر  ن یداراسناد خزانه یبرا معموالً یاعتبار یسکبرخوردار باشند. ر

 شوندگینقد
 یلرا بدون کاهش ارزش به شول نقد تبزدها آن بتوان راحتیبهکه  یمعن ینبه ا ؛دهند که نقد شوندیم یحرا ترج یگذاران اوراق بهادارسرمایه

 گذارانیهجزذب سزرما یرا برا یباالتر یبازده یدکمتر با شوندگیبا نقد یبرابر باشند، اوراق بهادار یگرد هاییژگیو اگر همٔه ین،کرد. بنابرا
 ییبزاال شزوندگیکزه بزه نقد یگزذارانیهدارند. سرما یشتریب شوندگیفعال، نقد یٔهبازار ثانو یامدت کوتاه یدبا سررس یارائه دهند. اوراق بده

 یحرا تزرج ترنقدشزوندهاوراق بهزادار  ،داشته باشزند( ینقد صورتبهبه فروش اوراق بهادار خود  یازن هرلحظهممکن است  یرادارند )ز یازن
اوراق بزه  یدکه تزا زمزان سررسز یگذارانیه. سرمایرندخود بپذ یگذاریهسرما یبرا یبازده کمتر یدباشد که با یمعن ینبه ا راگ یدهند، حتیم

 کسب کنند. یکمتر دارند تا بازده باالتر شوندگیدر اوراق بهادار با نقد یگذاریهبه سرما ییشترب یلنخواهند داشت، تما یازوجوه خود ن

 یاتیمال یتودع
دسزت کزه از اوراق بهزادار به اسزت درآمزدی)منظزور  یزاتاز مالشزیش هسزتند تزا درآمزد  یزاتنگزران درآمزد شزس از مال یشترگذاران بسرمایه
نسبت به اوراق بهزادار  یباالتر یاتِاز مال شیش یبازده یدبا یاتمشابه باشند، اوراق بهادار مشمول مال یگرد یهایژگیو آورند(. اگر همٔهیم

 یو نهزاد یگزذاران فزردیهسزرما یزاتبزه نزرخ مال یزاتاوراق بهزادار مشزمول مال یبزرا یازنمورد یاداف امتارائه دهند. غر یاتمعاو از مال
 برند.یم یاتسود را از اوراق بهادار معاو از مال یشترینب یادشده یاتیمال یهاگذاران در گروهیهدارد. سرما یبستگ
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 یدتا سررس زمان
 بهزره، رابطزٔه یهانرخ زمانیمتفاوت است. ساختار  یاست که بازده اوراق بده یگرید یلمتفاوت است و دل یاوراق بده یاندر م سررسید

را ثابزت  یسکمانند ر یگرعوامل د کهیدرحال ،کندیم ی خاص از زمان تعر لحظٔه یکرا در  یاوراق بده و بازده ساالنٔه یدسررس زمان ینب
 .داردینگه م
 

  یدولت یاوراق بده ینقدشوندگ گرتیهدا عوامل نیترمهم ییشناسا 5
. دهنزدیم یحنقدشزونده تزرج دیزر بهزادار اوراقنقدشزونده را بزر  سزریع بهادار اوراق( مدتکوتاه یگذارهیگذاران )با افق سرماهیسرما ربیشت

 با مستقیم طتباار که یسییر وصر با اههمر هیندآ رنتظاردامو خنر متوس  به نسبت یباالتر تبلندمد خنر گذارانیهسززززرما به گرا هرچنززززد
و  رنتظاردامو ٔهبهر خنر هم باید تیآ یهزانرخ ،یگزرد عبارتبزه. داد هنداخو ترجیحرا  ترتبلندمد یسیدهارسر د،شو دشیشنهادارد  سیدرسر
صزززرفاً  یمنظزززور از نقدشزززوندگباشزززد.  یشزززترتزززر بطوالنی یسیدهارسر ایبر باید وصر دمناً. کنند منعیسرا  «نقدشوندگی» وصر هم

، ارزش هزرروزدر  شزدهمعامله اوراقشزامل تعزداد  یاز عوامل مربوط بزه نقدشزوندگ ینظر است. برخمورد ییدارا یدوفروشخرسهولت در 
ک یزد اسزت. یداران و دفعات خریدرصد حجم کل معامله به کل ارزش بازار، تعداد خر ی،معامالت یروزانه، تعداد روزها شدٔهمعامله اوراق
را  یمزال هزایییو هزم دارا یواقعز هزاییی  هزم دارایزن تعریزل شزود. اینقد تبدبه وجه یعکه بتواند سر آیدمی حساببهنقد  زمانی ییدارا

 (.13۸۸رسائیان، و  )مهرانی شودیمشامل 
ع حجزم یسر ی معاملٔهیرد. توانا  کیتعر یدوفروشخرهای توان قابلیت جذب روان سفارشنقدشوندگی سهام در بازارهای مالی را می

 یرتزٔاثوندگی در بازارهزای مزالی در نظزر گرفزت. ش  نقدیعنوان تعرتوان بهقیمتی کم را نیز میتٔاثیر ین و یشا نٔهیی از اوراق بهادار با هزیالبا
سزارنج،  و می بیزدگلیالاسز(د، تغییزر چنزدانی نداشزته باشزد یزمیان سزفارش تزا خر ی در فاصلٔهین معنی است که قیمت دارایکم به ا یمتیق

 .استار مالی هر ابزقیمت  کنندٔهیینتعن عوامل یترمهمسک از یر نقدشوندگی در کنار بازدهی و ، ین تعریبا ا(. 13۸۷
ه از یبزازار سزرما در مزالی ابزارهزاینقدشزوندگی مطر  شود.  ربازا یافتگیتوسعهشاخص اصلی  عنوانبه تواندمی همچنین نقدشوندگی

ه، عامزل یسزرما نزٔهیر هزد تزٔاثیر، بزازار نقدشزوندگی در رشزد و توسزعٔه تزٔاثیرتوان به میها آن ازجملٔهکه  استاهمیت  دارایمختل   جهات
همراه ت سزبد بزهیریتوجزه در مزدموردد، عامل یجد مالی ابزارهایهای عمومی و کل اقتصاد، دامن موفقیت عرده هابنگاهبهبود عملکرد 

نزه و ی، و کزاهش هزهزایمتق یریگشزکلسزک، نقزش محزوری نقدشزوندگی بزازار در یر کارآمدی ابزارهای شوشش رد تٔاثیرسک و بازده، یر
 (. 2009فان  و همکاران، )مالی اشاره کرد  یهانظامو بازارسازها و ثبات  هانویسیرهشذسک یر

 ر است:یچهار شرط ز یدارا بهادار اوراق یت نقدشوندگیقابل
 ؛ندکل یخود را به نقد تبد اوراقزمان  ینترکوتاهبتواند در  اوراق دارندٔه یعنیت فروش: یسرعت قابل 
 ؛یشنهادیبازار در حجم ش یت فروش به نرخ جاریقابل 
 ؛ ول باشندیما اوراق یدوفروشخربه  گذارانیهسرمااز  یادیتعداد ز 
 (.13۸3 ،ی)عباس اوراقت کیبودن مال، گستردهاوراقاد یحجم ز 
 در توانزدمی آننقدشزوندگی  هایاز معیار یکی عنوانبهشکاو عرده و تقادا  یا مالی ابزار یک یدوفروشخرو قیمت شیشنهادی الاخت
 از نیزز یهزودآمت و معیار الت و تعداد دفعات معامالت آن، ارزش بازار معامالگردش معام یا مالی ابزار یک. نسبت گردش شود گرفته نظر
 . آیندمی حساببهنقدشوندگی  رهایمعیا

و  ینقدشزوندگ یارهزاین معیبز اگرچزهوجود دارد.  اوراق ینقد شوندگ یریگاندازه یبرا یمتنوع یارهایمع ،(2002) کبیاز نظر سر و ل
 :شوندیم میر تقسیارها به سه گروه زین معی. اهست یمک یدو گروه همبستگ یارهاین معیب ،وجود دارد یارها همبستگیهر گروه از مع

 معامالت  نٔهیبر هز یمبتن یارهایمع
دا و یزشزژوهش چور رد.یزگیدربرم بور  را یمعامالت یهاو گره یمال یهاییمعامالت دارا یاهنهیارها هزین معیا ،(2004)از نظر لسموند 

اهش فعزاالن کزجزه یو در نتاهش تقادزا کزباعزث  یمعزامالت یباال یهانهیه هزکنشان داد  یمعامالت یهانهیهز ( دربارٔه200۸ارانش )کهم
و  ننزدکالت اسزتفاده بازار در معزام یهاواسطهدهند تا از یح میگران ترجمعامله ،یمعامالت یهانهیاهش هزکگر با ید یشود. از سویبازار م

 نز ینزد. شزژوهش فلمکیم کمزک یمزت تعزادلیق به قیپارچه و عمیکار باز یکمعامالت در  ،جهینشوند. در نت یارگزارک یهانهیمتحمل هز
 یریگانزدازه یزدوفروشخرمزت یاو قکها با شنهین هزیست و ایدر دستر  ن یمعامالت یهانهیمربوط به هز یهاه دادهکنشان داد ( 2003)
 رد. بزا محاسزبٔهکز یریگانزدازهتزوان یرا م یزان نقدشزوندگیم ،ا استفاده از آنرد و بیگیرا دربرم یمعامالت یهانهیهز ار همٔهین معیشود. ایم
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 کبزیر و لتوسز  سز یزدوفروشخرمزت یاو قکشز .ردکز بنزدیرتبهو  یریگانزدازهنزواع اوراق بهزادار را ا یزان نقدشزوندگیتوان میم ،اوکش
و نسزبی قیمزت شیشزنهادی الاخزت .محاسزبه شزد یشزنهادیمزت شین قیانگیزبزر م یزدوفروشخرمت یق یشنهادیم تفاوت شی( از تقس2002)
 د:شور محاسبه مییبه روش ز یدوفروشخر

𝐵𝐴𝑖 =
𝐴𝑃 − 𝐵𝑃

𝐴𝑃 + 𝐵𝑃
2

     

i: بررسیمورد نمونٔه 
BAبهادار اوراق نسبی روزانٔه یدوفروشخرو قیمت شیشنهادی ال: اخت 
APبهادار اوراقن قیمت شیشنهادی فروش ی: بهتر i  هرروزدر 
BPبهادار اوراقد ین قیمت شیشنهادی خری: بهتر i  هرروزدر 
 
   معامالت حجم بر مبتنی یهارمعيا
را  تمعامال دشگر خنرو  ،تمعامال تفعاد ت،معامال ارزش ت،معامال حجم هارمعيا ينا كه شتنددا رظها( ا2002) لیبزززززززززززززکو  سر

 زاربا عمقو  گزززززیدگستر عاملدو  توس و  کننزززززدمی متمايز قيمت ننوسارا از  زاربا تمعامال حجم هارمعيا ينا. كندمزززززی یریگانزززززدازه
و از  شززوندگینقد یهامعیززاراز  تمعامال حجم ،(2003) فلمين  نظراز . هاسززتروش ينا معايباز  نگریگذشززته. شوندمززی یریگانززدازه
 رمعيا ينا دع . هددمی ئهارا قيمت رٔهبادر تیطالعاا ،اوراق یدوفروشخر یتقادادر  ازنتو معد. ستا انگرمعامله یابر تیطالعاا منابع
 عنوانبززه زاربا عمززقاز  ،فلمين  هشوشژدر . ستا گززینقدشوند ٔهندزداربا عامل یززک كه ستا طتبادر ار زاربا تنوسانا با كه ستدر آن ا
 مسها انميز آوردبر طريقاز  رمعيا ينا. ستا هشد دهستفاا گززززینقدشوند یریگانززززدازه ایبر تمعامال حجم بر مبتنززززی یهارمعيااز  یکززززی
 (.2003 ین ،)فلم دشومی یریگاندازه هتقاداشد يا شدهعرده

  قيمت بر مبتنی یهارمعيا
 یریشذکشززززش باآن را  انتومززززیو  هنددمززززی ننشا دلززززیتعا قيمت سمتبهرا  زاربا منظمت حرکززززا هارمعيا ينا ،(2004) لسموند نظراز 

از  فق  ،تمعامال یجابزززه رمعيا ين. ادشومزززی آوردبر قيمت ثرا توس  غيرمستقيم تزززیمعامال هایینزززههز یریگانزززدازه. دكر یریگانزززدازه
 دميهو. آکنززدمی نبيارا  گززینقدشوندو  رنتظااردمو زدهبا بينٔ بطهو را كندمززی دهستفاا گززینقدشوند آوردبر ایبر قيمت به طمربو تطالعاا
و  رنتظااردمو زدهبا بينٔ بطهرا رمعيا ينا ،یو نظر. از کزرد بحسا يرز صزورتبه گینقدشوند آوردبر ایبررا  قيمت بر مبتنی رمعيا( 2002)

 .آیدمی ستدبه نیماز زهبایک در  تمعامال حجم بر زاربا زدهبا قدر مطلق تقسيمو از  هددمی ننشارا  گینقدشوند
 :شودر محاسبه میین به روش زالتوس  گوشا شدهینهبهمعیار آمیهود 
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 𝑁𝑖.𝑡تیال: تعداد روزهای معام 

:𝑅𝑖.𝑗  تم قیمتی زمانیتفادل لگار صورتبهکه  اوراقبازده t و t-1 200۷م و همکاران، یرا(شود محاسبه می.) 
:𝑉𝑜𝑙𝑖𝑗 بهادار اوراقت الحجم معام 
:𝑃𝑖.𝑗−1 (.2009ن و همکاران، ال)گوشا بهادار اوراقانی یقیمت شا 
 

 یبانک مرکز مدنظر یاستینرخ سود س تحقق رد یدولت یبدهاوراق  ینقدشوندگ ریتٔاث 6
در  یشزول یاسزتس یبزه اجزرا یبانزک مرکزز ،منظزور یزنهاست و با ایکی از اهداو اصلی هر بانک مرکزی بحث کنترل تورم و ثبات قیمت

کردنزد کزه اسزتفاده می یشزول یاسزتس یاجرا برایی مرکزی از ابزارهای مختلفی هابانکاز  هرکدام ،های گذشته. در دههشردازدیاقتصاد م
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یزافتن سیاسزت شزولی و مباحزث با گذشت چند دهزه و بزا تیامل .شولی بود مانند حجم نقدینگی یا شایٔه 1های شولیین آن نیز کنترل کلترمهم
در توانزد کزاراتر باشزد. می یشزول یاسزتس یاجزرا بزرایی مرکزی به این نتیجه رسیدند که ابزار نزرخ سزود هابانکمربوط به اقتصاد کالن، 

هزدو  عنوانبزه توانزدمی بزانییبیندر بزازار  باشد، نزرخ سزود سیاسزتی مدنظرهدو نهایی  عنوانبهها اگر کنترل تورم و ثبات قیمت ،واقع
، یزک نزرخ دارد وجزودکه بزرای اقتصزاد کزالن از هزر نظزر  یاندازچشمو  اقتصادشرای  موجود  بهبا توجه  ،بنابراین. باشد توجهموردمیانی 

نزرخ سزود  همزاننرخ سزود سیاسزتی  .را به نرخ تورم هدو برساند یمرکز بانک ،مدتیانمکه آن نرخ سود بتواند در  شودمیسودی تعیین 
 است. یابیدستقابلِبا استفاده از عملیات بازار باز  و شودمیتعیین  بانک این توس است که  یبانک مرکز مدنظرمطلوب و  بانییبینبازار 
مطلزوب  بانییبینشود و با تصویب نرخ سود بازار می تعیینهر زمان با توجه به فضای اقتصادی یا نرخ تورم هدو، نرخ سود سیاستی  در

به نرخ سود  بانییبین، نرخ سود بازار شودانجام می بانییبینباز در بازار ی که در عملیات بازار خریدوفروش، با استفاده از یدر بانک مرکز
 . شودمی رسانده مدنظرسیاستی 
کند. در صزورت وجزود مزازاد خزالص از ثبات این نرخ حمایت می مرکزی بانک ،دست آمددر بازار به مرکزی بانکنرخ هدو  کهزمانی
و با سیاسزت شود میآید که بانک مرکزی وارد عمل بانیی شدید میدر بازار بین بانییبینگرایش به کاهش در نرخ منابع  ،هابانکدر ذخایر 

مبزادرت بزه  ،سزودت کمبود ذخایر نیز بانک مرکزی برای حف  نرخ کند این ذخایر مازاد را جذب کند. در حالسعی می ،بدهیفروش اوراق 
کنزد کزه ایزن می بزانییبیندر بزازار  بزانییبینگیری نرخ منابع کند. بانک مرکزی به این علت اقدام به هدوذخایر می خرید اوراق و عردٔه

کززه تززابع  بزانییبین هززای شززبانٔهدر وام بزانییبینمنززابع  دهزد. نززرخقززرار می الشززعاعتحتدر اقتصزاد را  سززودهززای تمزام نرخ یماًمسززتقنزرخ 
شزود. بزه ذخزایر اسزت، نمزودی از ودزعیت دسترسزی بزه اعتبزار در کزل اقتصزاد محسزوب می هابانکبودن ذخایر بانیی و دسترسی فراهم
هزای در تمام انواع بازارهزا بزا نرخ سودر نرخ د تٔاثیردر اقتصاد نه از طریق  سودر نرخ دگذاری تٔاثیردر را بانک مرکزی هدو خود  ،بنابراین

 سزودهزای دهنزده بزه تمزام نرخکند با علم به اینیه این نرخ نقزش خ شیگیری می بانییبینر نرخ منابع د تٔاثیراز طریق  صرفاًمختل ، بلکه 
از طریق مزایده و مناقصزه شزس از تعیزین یزک  یستبامیت بانک مرکزی در عملیات بازار باز المعام کند. کلیٔهموجود در اقتصاد را ایفا می

کند که بانک مرکزی در انتخاب طرو معامله در خرید یا فروش اوراق براسزا  ای ایجاب میاصول حرفه ،مت شایه انجام شود. در واقعقی
ایزن  یگزذارنامشزذیرد. علزت باز و براسا  رقابت قیمتی صورت  کامالًاین انتخاب از دل یک بازار بلکه  ،میل مجریان خود تصمیم نگیرد

 .سیاست به عملیات بازار باز نیز همین مطلب است
اسزتفاده  بزانییبینتصمیم گرفت از ابزار عملیات بازار باز برای کنترل و مدیریت نرخ سزود بزازار  139۸ یدر د یزن ایرانبانک مرکزی 

ی گذارسیاسزتیزک ابززار غیرمسزتقیم  عنوانبزهها )کنترل تورم(، از عملیات بزازار بزاز به ثبات قیمتدستیابی  منظوربهبانک مرکزی  کند.
بانک  ،تردیدکند. بیبانیی حول نرخ سود هدو و مدیریت نقدینگی در این بازار استفاده میبازار بین شبٔهیکسود  شولی جهت هدایت نرخ

ی شزولی اسزتفاده خواهزد کزرد، لزیکن اجزرای ایزن گذارسیاسزتابزاری جهت دسزتیابی بزه اهزداو  عنوانبهمرکزی از عملیات بازار باز تنها 
  .است یدولت یهای مالی همانند اوراق بدهافزایش نقدشوندگی دارایی ازجملهعملیات واجد آثار مثبت جانبی متعددی 

 گذارانسزرمایه درنتیجزه و یابزدمی کزاهش اوراق ایزن نگهداری ریسک باشد، بیشتر دولتی بدهی اوراق نقدشوندگی درجٔه هرچه ،دیگر طرو از
 راحتیبزهاسزت و  ترنقدشزوندههزا آن گذارییهسزرما یشرتفزو زیزرااوراق خواهنزد داشزت،  یزنا ینگهزدار و یزدبه خر یشتریب یلتما هابانک ازجمله
 راحتیبزهبتواننزد  یزدهمزواره با ،بانییبینموفق در بازار  یاتانجام عمل یبرا هابانک همچنین. ندنکموجود در بازار استفاده  یهااز فرصت توانندیم

 منزدبهرهبزازار  یزندر ا دهییالتاز سزود تسزه ،نزداروزانزه مواجه ینگینقد یکه با کسر ییهابانک مالیتٔامینتا با  داشته باشند یبه منابع نقد دسترس
بززه  ،بززانییبیندر بززازار  یکززاف ینگینقززد علت نبززودِروزانززه مجبززور نباشززند بززه ینگینقززد یکسززر یدارا یهززابانک شززودیامززر باعززث م یززنشززوند. ا
 درجززٔه شززود،می انجززام دولتززی بززدهی اوراق خریززدوفروش بززا بززاز بززازار عملیززات ازآنجاکززه ،عالوهبززه .آورنززد روی مرکزززیبرداشززت از بانززک ادافه

 آمیزموفزق انجزام بزه کمزک بزا دولتزی بزدهی اوراق بزاالی نقدشوندگی درجٔهدارد.  ینقش اساس نیز عملیات ینا یتاوراق در موفق ینا ینقدشوندگ
 دهنده خواهد بود.کمک سیاستی سود نرخ به مرکزی بانک دستیابی دربازار باز  یاتو عمل بانییبیندر بازار  یندهاافر

 یزنمنزابع مزازاد خزود بزه ا یلبزا تبزد تواننزدیم هابانکبرخوردار باشند،  یخوب یاز نقدشوندگ یدولت یاوراق بده کهدرصورتی ،عالوهبه
حالزت  یزندر ا زیزرا ،شوند مندبهره یدوربا نرخ ک  کُر یمنابع مازاد نزد بانک مرکز ینا یگذارنسبت به سپرده یشتریب یاز سودآور ،اوراق

وجزوه  یمتقادز یهزابانکبزه  یدوراز نرخ ک  کُر یشترب یبا نرخ تواندیم ونقدشدن دارد  یتقابل سرعتبهشده به اوراق یلتبدمنابع مازاد 
. از شزودیم یزکنزد یفاصله گرفته و به نرخ سود هزدو بانزک مرکزز یدوراز نرخ ک  کُر بانیییننرخ سود بازار ب ،حالت ینداده شود. در ا

در نزرخ  یسزتندکمبود منابع هستند مجبور ن یکه دارا ییهابانکبرخوردار باشند،  یخوب یاز نقدشوندگ یکه اوراق بدهیدرحالت ،یگرطرو د
 بزانییبیندر بزازار  یزدوراز نزرخ سزق  کُر تریینشزا یبزا نرخز راحتیبزهمنزابع نقزد  زیرا ند،نک اخذ تسهیالت یاز بانک مرکز یدورسق  کُر
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  .شودیم یکه نرخ هدو نزدو ب گیردمیفاصله  یدوراز نرخ سق  کُر بانییبیننرخ سود بازار  یزن یقطر یناست و از ا دستر قابلِ
بزه نزرخ سزود  یبانزک مرکزز یابیدر دسزت توانزدیم یززنرخ سزود ن یدوردولت با کاهش نوسان نرخ سود در کُر یاوراق بده نقدشوندگی

در هزر  بانییبیندر بازار  نیازموردبتواند منابع نقد  کهیطوربه ،باشد یشتردولت ب یاوراق بده یباشد. هرچه نقدشوندگ کنندهکمک یاستیس
 ؛شزودمی تریزکنزد یاسزتیو به نزرخ سزود سگیرد میفاصله  یدوراز نرخ سق  و ک  کُر بانییبینباشد، نرخ سود بازار  دستر قابلزمان 
 سزق  و کز  نرخ هرچه. کند کمتر را کُریدور در سود نرخ نوسان بازه تواندمی مرکزی بانک ،باشد کمتر سود نرخ نوسان هرچه ،درنتیجه
 .بود خواهد ترممکن سیاستی سود نرخ تحقق باشد، داشته کمتری فاصلٔه هم از کُریدور
( هزابانک ازجمله) یشتریبگران معامله زیرا شود،یم ابزار ینا بازار عمق افزایش باعث دولتی بدهی اوراق بیشتر نقدشوندگی ،ینهمچن

 یدولتز یشررنز  و اثرگزذار اوراق بزده ورودادامزه بزا  در. یابدیم یشو حجم معامالت در بازار افزا شوندیم یقتشوبازار  ینبه حضور در ا
از حالزت منفعزل خزار   یبانزک مرکزز ،حالزت ین. در ادشومی فراهم بازار این برای دیدیساختار ج ،بانییبینابزار در بازار  یک عنوانبه
 اوراق ازجملزه یمزال یابزارها خریدوفروشو  ی. ورود بانک مرکزدکنیمنقش  ایفای بانییینبازار ب درفعال  یگرباز یک عنوانبهو  شودمی
کشزور  بزانییبینبوده و بازار  ربرخوردا ی( بتواند از عملکرد مناسبیدوریکر یستمنرخ سود )س یینتع یستمد که سشویباعث م دولتی بدهی

 راهگشاست. یاستیدر تحقق نرخ سود س یزامر ن یندر امان باشد. ا یمبادالت یهانرخ یٔهدر طول سال از ناح یاداز نوسانات ز
 یزنبخزرد. بزا ا یدولتز یاوراق بده بایستیم بانیییندر بازار ب یاست، بانک مرکز یاستیاز نرخ سود س یشترکه نرخ سود بازار ب یحالت در
 بایستیم یباشد، بانک مرکز یاستیگر نرخ سود کمتر از نرخ سود سا یگر،. از طرو دیابدیو نرخ سود کاهش م یششول افزا عردٔه یات،عمل

را  مزدتکوتاهو نرخ سود  بدیاشول کاهش  را جمع کند تا عردٔه بانییینمنابع موجود در بازار ب بانیی،یندر بازار ب دولتی بدهیبا فروش اوراق 
از  توانزدیم کنزد،یم یریجلزوگ بزانییبیندولت از نوسانات نزرخ سزود در بزازار  یاوراق بده ینقدشوندگ ینیها عالوه بر بنابراین، دهد. یشافزا
 کمک کند.  یزن یشول گذارسیاست یتموفق یشو افزا یبانک مرکز یشول یاست( به سهابانک) یگران بازار بدهاقبال معامله یرمس
 

 بازده یمنحن و بهره نرخ یزمان ساختار ۷
. کندیممنتقل  یرا به اقتصاد واقع یاستیس یهاتیانهنرخ بهره است که  یکل ساختار زمان ینا ،(2016و همکاران ) 1نیشات مطالعٔه مطابق
عامزل  یب،. عالوه بر عامل شکنندیمعبور  یببازده و عوامل ش یاز سطح منحن یاقتصاد یتفعال یکتحر یبرا یشول یاستس هاییگنالس

 یبترتو انحنزا بزه یباسزتنباط کزرد کزه عوامزل شز توانیمها آن مطالعٔه یکل یج. از نتاکندیرا منعیس م اقتصاد یانوسانات چرخه یزانحنا ن
 .کنندیمعمل  یاچرخهیششو  یاچرخهدد یهاشاخص عنوانبه

 . شودیاستفاده م مالیتٔامینو  گذارییهسرما گیرییمو تصم ،رکود بینییشنرخ بهره، ش بینییشش ینرخ بهره برا زمانیساختار 

 نرخ بهره ینیبیشش
 ٔهبهزر یهزانزرخ مزورددر  یرنزدگانگگذاران و وامیهسرما یانتظارات عموم یابیارز یتوان برایرا م یبازده یشکل منحن ی،در هر مقطع زمان

 ،شزودیم یبزاالتر ناشز بهزرٔه یهزاباال عموماً از انتظار نزرخ سمتبهدار یببازده ش یانتظارات منحن ٔهیرنظ مطابقاستفاده قرار داد. مورد یآت
 یهزانزرخ مزورددر  اتحزال، انتظزارینشزود. باایم یکمتر ناش بهرٔه یهااز انتظار نرخ معموالً یینرو به شا یببا ش یبازده یمنحن کهیدرحال
، حزالینباابگزذارد.  تزٔاثیربازده  یر شکل منحندتواند یخاص م یدسررس یحاتو ترج شوندگینقد یراشود، ز یرتفس یاطبااحت یدبا یآت بهرٔه

 نشزانٔه یزدبا یشزکل منحنز ،ینبزازده اسزت. بنزابرا یشکل منحنز به کنندهکمک یاست که انتظارات نرخ بهره عامل اصل ینعموماً اعتقاد بر ا
 ارائه دهد. یآت بهرٔه یهامورد نرخاز انتظارات بازار در  یمعقول

 رکود ینیبیشش
بزاور  یزناست. منطق ا یکنزد یندٔهدر آ یرکود اقتصاد دهندٔهمعیو  نشان یابازده صاو  یهایباورند که منحن ینبر ا یلگراناز تحل برخی
 نوبزٔهبه یزنتر هسزتند. ایینشا بهرٔه یهاانتظار نرخ کنندٔهمنعیس یبازده یهایمنحن ینمثبت، چن 2شوندگینقد صرو بهاست که با توجه  ینا

نسزبت داده شزود.  رکزود روبزهاقتصزاد  از اتتواند به انتظزاریهمراه است که م دادنیوجوه وام یبا انتظارات کاهش تقادا برا معموالًخود 
بزود کزه  کمتزر رشزد بزاانتظارات از اقتصاد  دهندٔهنشان یمعیو  شد. در آن زمان، شکل منحن یاندک یاصاو  2000بازده در سال  یمنحن

 یمنفز یبشز یکبازده  ی، منحن200۷شد و در مار   ی دع یتوجهقابلِ طوربه، اقتصاد 2001. در سال شدیمنجر به کاهش نرخ بهره م
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و در دو سزال بعزد،  200۸سزال  یکننزد. در طزول بحزران اعتبزار ینزیبیشرکزود را شز ،از فعاالن بزازار ینشان داد که باعث شد برخ ی خف
 یبه منحن یتنها درکاهش را تجربه کردند که  ینمدت بارزترکوتاه بهرٔه یها. نرخیافتمختل  کاهش  یدهایانه با سررساوراق خز یبازده
 .(2006، 1)مادورا انجامید 2010در سال  یصعود یبازده

 یگذاریهسرما یماتاتخاذ تصم
کنند از بزازده بزاالتر اوراق بهزادار بلندمزدت بهزره  یسعگذاران ممکن است یهاز سرما یباشد، برخ یصعود یبش یدارا یبازده یمنحن اگر

را  یاستراتژ یندهد تا ایگذاران اجازه میهبه سرما یهباشند. بازار ثانو یمدت کوتاه یبرا یگذاریهسرما یبرا یوجوه یاگر دارا یببرند، حت
از اوراق  یکزه برخزیطوربه ،یریدرا در نظر بگ صعودی یبازده یکنند. منحن یسازیادهشود، شیشناخته م «بازده یسوار بر منحن» عنوانبهکه 

 گذاریه. سرماکنندعرده میدرصد را  10 ساله بازده ساالنٔهده اوراق قردٔه کهیدرحال ،دهندیدرصد را ارائه م ۷ بازده ساالنٔه سالهیکبهادار 
 یزهرا در بزازار ثانوهزا آن سزال یزککند و شس از  یداریله را خرساده اوراق قردٔه یردبگ یمسال ممکن است تصم یک یبا وجوه موجود برا
اوراق قردزه  کهیدرصزورتامزا تنهزا  ؛آوردیدست مبود، به یرشذامکان سالهیکاز آنچه در اوراق بهادار  یشتردرصد ب 3 گذاریهبفروشد. سرما

اسزت کزه اوراق بهزادار  یمتیمورد ق در نااطمینانی راهبرد ینا یسکاند فروخته شود. رشده یداریآن خر یکه برا یمتیسال( به قیک)شس از 
شزود،  یرتفسز ینزدهبزاالتر در آ بهزرٔه یهزانزرخ مزورداجماع بزازار در  عنوانبه صعودی یبه فروش برسد. اگر بازده یکنزد یندٔهتواند در آیم

 .یابدکاهش  یندهبهادار در آ وراقا یمترود قیانتظار م

 یمالینمورد تٔامدر  یریگیمتصم
 یاوراق بهززادار بززرا یززجرا یهززانرخ یززابیاسززت. بززا ارز یززدمف یزززکززه قصززد انتشززار اوراق قردززه را دارنززد ن ییهاشززرکت یبززازده بززرا منحنززی
ممکزن  یزنبزننزد. ا ینمختل  شرداخت کننزد، تخمز یدهایاوراق با سررس یبرا یدکه با ییهانرخ توانندیم هاشرکتمختل ،  یدهایسررس
 یمنحنز یدارند، امزا از رو یازبه وجوه ن دوساله دورٔه یک ی. اگر برانندک یینکنند تعیکه منتشر م یاوراق یدتا سررس زدقادر سارا ها آن است

. یرنزدوام بگ سزالهیک دورٔه یزک یدوساله است، ممکن است برا یکمتر از بده یاربس سالهیک یبده که بازده ساالنٔه شوندیبازده متوجه م
 وجوه قرض کنند. یگرد سالٔهیک دورٔه یک یبرا یدکنند، بایرا شرداخت م یبده یناها آن هسال ک یکشس از گذشت 

  بهره نرخ یزمان ساختار به مربوط یهاهینظر 1-۷
اوراق بزا  یاز ناشزر واحزد بزرا یدرخواسزت یهزابهره دهندٔهنشزان ون نزرخ بهزره یزیانگر دخالت عامل زمزان در تعینرخ بهره ب یساختار زمان

 یسک براین عامل ریبنابرا ،ک شخص واحد بودهی  ناشر ین تعریکه طبق ایی. از آنجااستخاص  یک مقطع زمانید مختل  در یسررس
اوراق مختلز  منتشزره توسز  ناشزر  یبزرا یدرخواسزت رات نرخ بهرٔهییکه باعث تغ یلذا عامل ؛کسان استیاوراق منتشره توس  ناشر  همٔه
 .استد یزمان تا سررسگردد، عامل یم

های ساختاری در اقتصاد هر کشور است که روند تغییرات نرخ ین منحنیترمهمیکی از  2بازده منحنی یامنحنی ساختار زمانی نرخ بهره 
نرخ سود انزواع اوراق بزدون ریسزک بزر مبنزای  دهندٔهدهد. این منحنی که نمایشانداز نرخ بهره را در اقتصاد هر کشوری نمایش میو چشم
فاصزله تزا هزا آن و عزرض مزالیتٔامیننزرخ بزازده اوراق ها آن ساده مکان هندسی نقاطی است که طول طوربهتا سررسید است، ها آن فاصلٔه

مدت و بلندمزدت اسزت. هرچنزد ههای کوتاترین ابزار جهت بررسی رابطه میان نرخاوراق است. ساختار زمانی نرخ بهره رایجاین سررسید 
انتظارات فعاالن بازارهزای  آن امکان مشاهدٔه ین دلیل اهمیتِترمهم ،گیردکه بررسی ساختار زمانی نرخ بهره با اهداو مختلفی صورت می

ان و فروشزندگان حادزر ند انتظارات خریزداریبرآتواند اقتصادی آینده است. به بیان دیگر، ساختار زمانی نرخ بهره می ی مورد شرامالی در 
 .رونق آتی نشان دهد/مورد رکودرا در  مالیتٔامیندر بازار اوراق 

 دهندٔهو مستقیم است. منحنی صعودی یا محدب نشان ،ساختار زمانی نرخ بهره دارای چهار الگوی شکلی صعودی، نزولی، کوهانی
نزرخ بزازده اوراق  دهندٔهمدت و منحنی نزولزی یزا مقعزر نشزاناق کوتاهدرازمدت از نرخ بازده اور مالیتٔامینبیشتربودن نرخ بازده اوراق 

نمایانگر این است کزه نزرخ  عموماًشکل منحنی بازده نیز کوهانی. الگوی است بلندمدتمدت بیشتر از نرخ بازده اوراق کوتاه مالیتٔامین
سال و بیشتر روندی هموار یا نزولی دربردارد. در شرای  خزاص و یکسال صعودی و برای یکبازدهی برای اوراق با سررسید کمتر از 

مزدت و اوراق بلندمزدت بزه بودن بزازدهی اوراق کوتاهنزدیزک دهندٔهنشزانبودن منحنی بازده نیز وجود دارد کزه امکان مستقیم ،ندرتبه
 .یکدیگر است

                                                                                                                                                                                                                
1 Madura 
2 Yield Curve 
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 بازده یمنحن .1 شکل

مانزد. یم یباق ییربدون تغ یبازده یمنحن یبگرفت، شیموجود قرار م ی شرا تٔاثیرشکل تحت یکبه  یدهااگر نرخ بهره در تمام سررس
 در بازده بلندمدت متفاوت باشد. ییرکند که با تغ ییرتغ یاگونهبهمدت کوتاه یممکن است باعث شود بازده ی ، شراحالینباا

دارد. شزذیرش نیزاز و بزه تعزدیل  یسزتنآتزی دارنزد، چنزدان واقعزی  بهزرٔه یهامورد نرخدهندگان اطالعات کاملی در این فرض که قرض
خواهنزد شزد. بزا گیری آتزی( مبنزای تصزمیم های انتظاری )بزرآورد افزراد از نزرخ بهزرٔهمعنای آن است که نرخنااطمینانی در فضای اقتصاد به

دهندگان جذابیت برای قرض مندنظام طوربهتوان گفت که اوراق بلندمدت گریزند، میریسک غالباًدهندگان که قرض مسئلهدرنظرگرفتن این 
در  بزازده منحنزیبیشتر خواهد بود و به همزین دلیزل اسزت کزه ها آن شده برایمطالبه لذا نرخ بهرٔه ؛مدت دارندکمتری نسبت به اوراق کوتاه

 .دارای شیب مثبت است غالباًحالت عادی 
شزود؛ اگزر افزراد انتظزار  بزازده منحنزیتواند موجب افزایش شزیب های بهره در آینده نیز از دیگر عواملی است که میانتظار افزایش نرخ
( نرخ بهره افززایش یابزد، شزیب مالیتٔامینهای آتی بنا به دالیلی نظیر ایجاد رونق اقتصادی )و افزایش تقادا برای داشته باشند که در سال

های آتی بنا به دالیلی نظیر ایجاد رکزود اقتصزادی اگر افراد انتظار داشته باشند که در سال ،نیز افزایش خواهد یافت. در مقابل بازده منحنی
نزولزی خواهزد بزود.  احتمزاالًو  یابزدمی( نرخ بهره کاهش یابد، شیب ساختار زمانی نرخ بهره نیز کزاهش مالیتٔامین)و کاهش تقادا برای 

شزود و مزواردی دیگزر نظیزر انتظزار نمی بزازده منحنزیباید توجه داشت که تنها انتظارات رونق و رکود اقتصادی موجب تغییزر شزیب  ،البته
های ایر بازارهزا نظیزر سزپردههای شولی انبساطی یا انقبادی( یا افزایش میزان بازدهی در سهای بهره در آینده )ناشی از سیاستافزایش نرخ
  .اثر بگذارد بازده منحنیر شیب دتواند بانیی نیز می

، موقعیت کلی آن )سطح( نیزز تزابع سزطح عمزومی نزرخ بهزره در اقتصزاد بازده منحنیدر نهایت نیز باید توجه داشت که در کنار شیب 
نیز )فارغ از شیب مثبت یزا منفزی(  بازده منحنیدرصد باشد، برای  1۸ کلی در یک اقتصاد در محدودٔه اگر نرخ بهرٔه ،نمونه عنوانبهاست؛ 
اقتصزاد )نظیزر تغییزر نزرخ  درصد باشد. هرگونه کاهش یا افزایش یکباره در سطح نزرخ بهزرٔه 1۸ رود که میانگین کلی در محدودٔهانتظار می
 .ایجاد کند بازده منحنیتواند انتقال متناسبی را در سطح کلی بانیی( می سپردٔه

 کند.یرا منعیس م جاری یشول یهایاستس ،موارد یشتربازده در ب یمنحن یبدر ش موجوداطالعات  اینیه بر مبنی دارد وجود دیدگاهی
 یبدر شز یاطالعزات ادزاف یزااست کزه آ یناجالب  سٔوال ،حالینبااگذارد. یم تٔاثیربازده  یمنحن یبر شد یفعل یشول یاست، سبدون شک

 .یزرخ یا همراه داردبه جاری شولی یاستاقدامات س مورددر  یبکه ش است یاز اطالعات یشب یندهآ یزاتحوالت برون موردبازده در  یمنحن
از  یزرغ یرهزاییمتغ مزورددر  یشزتربزازده ب یمنحنز یبدر شز موجزوددهد که اطالعات ینشان م( 1991) سیاسترال و هاردول مطالعٔه یجنتا
 است.  یندهآ یشول یاست، سبازده یمنحن ینیبیشدر ششت قدرت ش یعلّ یرکه متغ اندکردهاستدالل  یزن یبرخ است. یجار یشول یاستس

تزوان ی، مدهد یحبازده را تود یمنحن یبش یخیتار ینیبیشش یتنتواند قابل ییتنهابه یشول یاستس آتی هایبرنامه یا یاگر اقدامات فعل
 یهزابانک یبلکزه بزرا ،یکننزدگان خصوصزینیبیششز یبزرا تنهانزهبازده  یمنحن یباطالعات موجود در ش یخیگرفت که از لحاظ تار یجهنت

 سزودمند توانزدمی آن از رمزگشایی که است ارزشمندی اطالعات حاویبازده  یمنحن ،حالت یندر ا یگرد یانب به .ستسودمند ا نیز مرکزی
بزازده در  یکه منحنز یستمعنا ن ینبازده به ا یمنحن یخیتار ینیبیش، قدرت شکرده استاستدالل ( 19۷6که لوکا  ) طورهمان لبتها. باشد
 یزلاستفاده کنند. دل یندهآ یاقتصاد هاییتفعالشاخص  عنوانبه زمانی ساختاراز  یاگر مقامات شول یژهوبه، خواهد بود یدمف همچنان یندهآ
 طزرویب یواقعز یدنسبت به تول یشول یاستس کهیدرصورت. تنها یستندن یناشذیرییرتغ یاستلزوماً س یخیتار یهایاست که همبستگ ینا آن

گزاهمنعیس کند یخصوص کارگزاران ینٔهبه یهارا در برنامه یمهم یشارامترها یخیتار یهایباشد و همبستگ از  یمقامزات شزول ی، شزس از آ
 خواهد بود. یدشاخص مف یکبازده همچنان  ی، منحنآن یخیبودن تاریدمف

 سررسیدزمان باقیمانده تا 
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اسزت کزه  این، مهم یخصوص یهاکنندهینیبیشو ش یمقامات شول یبرا یندهبازده در آ یمنحن بودنیدمف یابیارز یکه برا است این یجهنت
 یزریگیمتصم ینددر فرا یتریاساس یشارامترها کنندٔهمنعیس یانمونه هستند  از دورٔه یصرفاً مصنوع یخیتار یهایهمبستگ یاآ یمکن یبررس
 .نداعوامل یزمانینب

ٔ نظریه: هنددمی تودیح یخوببزه را مودزوع ینا صلیأ نظریهدو  کزهمهزم وجزود دارد  یٔهنظر چند ،نرخ بهره یدر ارتباط با ساختار زمان
 . 2زاربا تفییکٔ نظریهو  1راتنتظاا

 ٔهمه که 5رنتظاردامو فقا ترجیح ٔنظریهو  ،4شوندگینقد ٔنظریه ،3مطلق راتنتظاا ٔنظریه دارد: دجوو راتنتظاا ٔنظریهاز  دیمتعد تفاسیر
 ریجا تبلندمد یهااردادقردر  تیآ یهاخنر که سدرمی نظربه نیزو  کنندمی  مطر تمدهکوتا تیآ یهاخنر رفتار رٔهبادر فردیه یکها آن
 سایر اریتٔاثیرگذ ٔهنحوو  انمیز به بسته ،نظریه سه ینا ،حالینباا. ستا بستهوا تمدهکوتا تیآ یهاخنر رٔهبادر زاربا راتنتظاا به ربسیا
 تمدهکوتا یهاخنراز  غیر مندینظام عامل هیچ میکند ضفر مطلق راتنتظاا ٔنظریه. نددار وتتفا هم با ،تیآ یهاخنر در ملاعو
. ندمٔوثر نیز ییگرد ملاعو میکنند عااد رنتظاردامو فقا ترجیحٔ نظریهو  نقدینگیٔ نظریه ارد؛گذنمی ثرا تیآ یهاخنر در هینددر آ رنتظاردامو
 .دمیشو رهشاا 6دارریبا اترنتظاا ینظریهها انعنو با گاهی خرآ رنتظاأ نظریهدو  به، روینازا

 انتظارات نظریٔه
 یزهنظر ینا ،یگرد عبارتبهمدت و بلندمدت اوراق قرده است؛ کوتاه نرخ بهرٔه ینرابطه ب کنندٔهیانبنرخ بهره  یانتظارات ساختار زمان یٔهنظر
 انتظزاراتکه  شودیفرض م ،یهنظر یناست. در ا موردانتظارمدت کوتاه نرخ بهرٔه یانگینبلندمدت برابر با م است که نرخ بهرٔه ینا کنندٔهیانب

 . است ییعقال صورتبه یندهآ ان از نرخ بهرٔهگذارسرمایه
 نمازتمددر  مانیز رساختا کل ا،لذ. ستا هدزززززیندر آ رازززززنتظاردمو یهاخنر مختص اًمنحصر تیآ خنر ،مطلق راتنتظاأ نظریه مطابق

 باید یشیافزا مانیز رساختا ،منظر یناز ا. میکند منعیسرا  زاربادر  هیندآ تمدهکوتا یهاخنر ادٔهخانو ریجا راتنتظاا ه،شدداده
 رنتظاا کننززدٔهمنعیس تزززتخ مانیز رساختا طززورینهم. دزززباش یکدنز ٔهینددر آ مززدتکوتاه یهززانرخ یشافزاز ا زاربا رازززنتظا دهندٔهنشززان
 مزدتکوتاه یهانرخدر آن  که هدد  نعیارا ا رینتظاا باید لیونز مانیز رساختا کهیدرحال ،ستا هینددر آ مدتکوتاه یهانرخ نماندثابت
 .یافت هنداخو کاهش ختایینو طوربه هیندآ

در ذات  که یسکهاییر نظریه ینا. ستا یجد ربسیا نیز کیفی نظراز  کهدارد  دع نقطه یک مطلق راتنتظاا ٔنظریه ،سفانهٔمتا
 یهابهره خنر بینییششدر  عیبییب یهاشاخص تیآ یهانرخ گر. اگیردیم هیددنا ،هستند مشابه دسناو ا قردهدر اوراق  گذارییهسرما
 قیاورا سیدرسراز  مستقلو  قطعی یزمانمدت هردر  سرمایه گشتزبا. دبو هداخو مشخص هینداوراق در آ قطعی قیمت ،باشند هیندآ
 معد با ،حالینباا. دبو هنداخو گذاریهسرما توس اوراق  دننقدکر ایبر زمال نمااز ز مستقل نیزو  ندزنیاردمو ابتددر ا که دبو هداخو

در  سرمایه گشتزبا یعنی ؛شد هنداخو تبدیل شرخطر گذارییهسرما بهاوراق  ینا ه،ینداوراق در آ هاییمتقو  هبهر یهانرخ رٔهبادر قطعیت
 .ستا نامشخص گذاریسرمایه فقا

 گیدنشونقد نظریٔه
کزوشن و بزازده  یاوراق قردزه بزه ارزش اسزم یزددر زمان خر گذارانیهده است. سرماکرمطر  را  نقدشوندگی نظریٔه یکسه ،1946در سال 
 یرشدر اوراق قرده با شزذ گذارییهاوراق قرده و سرما یقیبازده حق ینانیتورم باعث نااطم ینانی. نااطمکنندیاوراق قرده توجه م یقیحق
صاحبان اوراق قرده قبل از  چهنچنا .کندیم یداش یشاوراق قرده افزا یتورم یسکتورم و ر ینانینااطم ،شود. با گذر زمانیهمراه م یسکر

اوراق قردزه  یدشزود. هرچزه زمزان سررسزیم یهسزرما یزانز یزاود نزرخ بهزره باعزث سز ییرتغ ،خود را بفروشند قردٔه اوراق ید،زمان سررس
اوراق  خریزد یسزکجبزران ر یبلندمزدت بزرا اوراق قردٔه گذارانیهوجود دارد. سرما یهدر سرما یانز یبرا یشتریباشد، احتمال ب تریطوالن
 یدزمزان سررسز یشبلندمدت است و با افززا اوراق قردٔه یبرابر با سود نگهدار یسکدارند. شاداش ر یازن یسکبلندمدت به شاداش ر قردٔه

 یشزاداش بزرا یزکشزامل  گذارسزرمایه موردانتظزار بلندمدت عالوه بر نزرخ بهزرٔه نرخ بهرٔه ،یگرعبارت دکند. بهیم یداش یشاوراق قرده افزا
 .شودیگفته م ینگیرجحان نقد یا یسککه به آن شاداش ر استبلندمدت  اوراق قردٔه ینگهدار

                                                                                                                                                                                                                
1 Expectations Theory 
2 Market Segmentation Theory 
3 Pure Expectation Theory 
4 Liquidity Theory 
5 Preferred Habitat Theory 
6 Biased Expectations Theories 
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اوراق  ارینگهددر . ستا توجهیباوراق  گذارییهسرما هاییسکر به که بود ینا مطلق راتنتظاا ٔنظریه لشیاا ،یگرطرو د از
 ییدیگر با قیمتو  سیدرسر یتغییرشذیر ایرز ،یابدیم یشافزاوراق ا سیدرسر با یسکر یندارد و ا دجوو یسکدوره ر یکدر  تبلندمد
 خنر متوس  به نسبت یباالتر تبلندمد خنر گذارانیهسرما به گرا کهدارد می نبیا ینقدشوندگٔ نظریه ،یگرد عبارت به. نددار مستقیم طتباار
. شتدا هنداخو نگهرا  ترتبلندمد یسیدهارسر د،شو دشیشنهادارد  سیدرسر با مستقیم طتباار که یسییر شاداش با اههمر هیندآ رنتظاردامو
 ایبر باید شاداش دمناً ؛کنند منعیسرا « نقدشوندگی» شاداش همو  رازنتظردامو ٔهبهر خنر هم باید تیآ یهاخنر ،یگرد بیان به
 .باشد بیشتر طوالنیتر یسیدهارسر

 نقدشوندگی شاداش ایرز ،دبو هدانخو هینددر آ هبهر یهاخنراز  زاربا راتنتظااز ا یبارنا آوردیبر ،دمنی آتی هاینرخ نظریه، این طبق
 هنداخو یشافزا هینددر آ یا هبهر یهانرخ هاآن طبق بر که کندیم منعیسرا  تیرانتظاا دیصعو زدهبا منحنی ،ینابنابر. برمیگیرندرا در
 یحدبه هاآن یشافزا سرعت ،سیدرسر یشافزا با اههمر ،نقدشوندگی شاداش با لیو ؛یابندیم نیز کاهش حتیو مانند می ثابت یا ،یافت
 .کندیم تولیدرا  دیصعو زدهبا منحنی که سدرمی

 بازار تفییک نظریٔه
مختلز  از  هاییدبزازار اوراق قردزه بزا سررسز کزهفزرض شزده اسزت  ،یهنظر یند. در اکرمطر  را  نظریه این 1کالبرتسون ،195۷سال  در

. اوراق اسزتمختلز   یدهایاوراق قردزه بزا سررسز نزرخ بهزرٔه کننزدٔهیینتعاوراق قرده  یعرده و تقادا ینمجزا هستند؛ همچن یکدیگر
بزازده  ینیزهمزدت تفزاوت دارنزد. بزا توجزه بزه اکوتاه بزا اوراق قردزٔه ،نرخ بهره هستند یسکهمراه با تورم و ر ینیها یلدلبلندمدت به قردٔه
مختلز  را  یدهایاوراق قرده با سررس ینبنابرا ،ندارد یگرد یددر بازده اوراق قرده با سررس یتٔاثیر یدسررس یکاوراق قرده با  یانتظار
 و بلندمدت وجود ندارد. مدتکوتاه بازده اوراق قردٔه ینب یارابطه گونهیچه ،یگرعبارت دکرد؛ به یگرهمد ینتوان جانشینم

 ،نظریه ینا طبق دمناً. شودیم تعیین اندازشسو  گذارییهسرما تجریانا توس  گذارانیهسرما رفتار که داردیم نبیا زاربا تفییکٔ نظریه
 که هایییتمحدود یاو  تیرامقرو  قانونی هاییتمحدود شامل) بدهی ییدارا مدیریت هاییتمحدود زدهبا منحنی شیل صلیا لیلد

 صخا سیدرسر یکدر  یدهوامو  یریگوامدر  دهندگانوامو  نگیرندگاوام ییتهاودمحدو  وطر یک( از یجادشدها ادفرا دخو توس 
. دمیشو تعیین سیدهارسراز  بخش هردرون  داربهااوراق  یتقاداو  عرده با زدهبا منحنی شیل زار،با تفییک ٔنظریهدر  ینابنابر. ستا
. نیست مسئله ینا یگویا هداشو کهیدرحال ،ستا نظریه ینا فرضیشش یگریزیسکر وحذ ایرز ،سدرمی نظربه عفاِدغیرقابل ترکیب ینا

 ینا. کنند هارا ر دخو ترجیحی فقا زاربا ملاعو د،شو دیاز ربسیا رنتظاردامو خنرو  زاربا خنر بین وختالا کهمانیز رودمی رنتظاا ،ینابنابر
ٔ نظریه به گشتزبا به منجر تمالحظا ینو ا کندمی یجلوگیر رنتظاردامو خنرو  زارباخ نر بین وختالا یشافزاز ا ه،بالقو مودع تغییر
 . دمیشو رنتظاردامو فقا ترجیح

 موردانتظار افق ترجیح نظریٔه
مجززا و انتظزارات  یبازارهزا یزٔهاز نظر یبزیترک موردانتظارافق  ترجیح یٔهد. نظرکردنمطر  را  یهنظر ینا 1966سال  درو ساتچ  یگلیانیمود

 یبراتقادا و عرده  کهیهنگام. دهندیم یحرا ترج یخاص یداوراق قرده با سررس ،یرندگانگوامو  گذارانسرمایه(. 2015 ی،است )اموند
بزه  یرتعزاملیغ دارنزد تزا در نقطزٔه یزلتما یرنزدگانگو وام گزذارانیهاز سرما یاریبس ،رسدیتعادل نم خاص به نقطٔه یداوراق قرده با سررس
باشد که  یزانیبه م یدبا یسکدارند. شاداش ر یازن یسکشاداش ر یکمعامله به  ینا نجاما یبرا یرندگانگوامو  گذارانیهمعامله بپردازند. سرما

خزاص و تزر  رفتزار  یداوراق قردزه بزا سررسز ینبزود تقادزا بزرا خاطربزه یسزکشزاداش ر ینمجدد را کاهش دهد. ا یگذارسرمایه یسکر
 (.2019خاص است )کاستا،  یحیترج

را  هینددر آ هبهر یهاخنر نداز رو رنتظاا ،یسکر شاداشاز  غیر ،مانیز رساختا که دمیشذیررا  هیدگاد ینا ر،نتظاردامو فقا ترجیحٔ نظریه
 کسانیکه. کنزززدیمرد  ،یابد یشافزا خطی صززورتبه سیدرسر با باید یسکر شززاداش کهرا  عااد ینا نظریه ینا ل،حاینابا. میکند منعیس
روز  لیندر او نسرمایهشا نقزدکردن به تمایل گذارانیهسزرمأ همه گرا گویندمی ،دهندیم ارقر لستدالا ردمورا  رنتظاردامو فقا ترجیحٔ نظریه
 هم فردیه ینا ماا ؛دبو هداخو قبول ِقابزززلدوم ٔ نتیجه ،باشند تبلندمد یهزززاوام نهااخو یرنزززدگانگوامٔ همه کزززهیدرحال ،باشند شتهدا ممین
  .دشورد  الیلید به بنا تواندیم

 ،باشند شتهاند مطابقت هم با صخا سیدرسر یکدر  لشو ایبر تقاداو  عرده که مانیزتا میگوید رنتظاردامو فقا ترجیحٔ نظریه
 گرچها ،هندد مودع تغییر ،نددار دتضا دلتعا معد ینا با که سیدهاییرسر به تا شد هنداخو تحریک یرنززززدگانگوامو  دهنززززدگانوام برخی
 انجبر انمیز که ستا یسکر وصر انمیز ،ینابنابر. کند مودع تغییر ینا به دیرا را هاآن ندابتو که باشدد یاز یاحدت باید یسکر وصر

                                                                                                                                                                                                                
1 Culbertson 
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  .دهدیم ننشارا  دمجد گذارییهسرما یا قیمت یسکر حتمالیا خطر
 تا شزززودیم تعیین( منفی یا مثبت) یسکر وصر همو  هینددر آ هبهر یهزززانرخاز  رنتظاا توس  هم زدهبا منحنی شیل ،نظریه ینا بر بنا
 ،لیونز دی،صعو یشیبها با زدهبا منحنی ،نظریه ینا به توجه با. کند تحریک نشارنتظاردامو فقاز ا مودع تغییر ایبررا  زاربا یقبار

 .یرندشذامکان همگی کوهانی یا ،ختایینو

 بازده یمنحن با یبده اوراق ینقدشوندگ ارتباط 2-۷
کند تا بتواند به یکی از اهزداو گیری منحنی بازده اوراق فراهم شود، به دولت کمک میامکان شکل کهینحوبهسری  صورتبهانتشار اوراق 

توانزد بزا مزدیریت حجزم اوراق عمزل بپوشزاند. در واقزع، دولزت می های سود آینزده( جامزٔهاصلی خود )مدیریت انتظارات در رابطه با نرخ
دیزدگاه دولزت در رابطزه بزا ودزعیت آتزی  نی بازده سوق داده و از این طریق در زمینزٔهدهی منحشکل سمتبهها را بازار، نرخ در شدهعرده

 .نظر دولت کمک خواهد کردموردنفعان بازار در راستای اهداو دهی به تغییر انتظارات ذیبازار مالی عالمت دهد. این عالمت
ازار بزدهی، الزم اسزت انتشزار اوراق در سررسزیدهای با توجه به ایزن تودزیحات، در اسزتفاده از اوراق بهزادار دولزت جهزت تعمیزق بز

 توانزد حجزم انتشزار اسزناد خزانزٔهمثال، دولزت می عنوانبه ؛ایجاد شود گذارسیاستنظر موردنحوی انجام شود که منحنی بازده گوناگون به
 .نظر شزکل گیزردمزوردنحوی تنظیم کند تا نرخ بازار براسا  منحنزی بزازده بهو غیره را  ،ماههیک، یاهفتهسهای، ه، هفتگی، دوهفتهزروسه
 گیریشزکل در کنزد،می کمزک بزدهی اوراق نقدشوندگی به اینیه بر عالوه مختل  سررسیدهای در بدهی اوراق انتشار که داشت توجه باید
 .راهگشاست نیز بازده منحنی بهتر

 مناسب یبازده ینتخم
 هایییلمربوطزه، بزا تعزد یدسررس ی)اسناد خزانه( برا یسکبدون ر اوراقبراسا  نرخ  شود،یارائه م یاوراق بده یکه برا یمناسب یبازده
 مشخص شود: یرز صورتبهممکن است  ،کشدیم یررا به تصو ینتخم ینکه ا یمختل  است. مدل هاییژگیگرفتن و یبرا

𝑌𝑛 = 𝑅𝑓.𝑛 + 𝐷𝑃 + 𝐿𝑃 + 𝑇𝐴 
nY= یبازده اوراق بده n ؛روزه 

𝑅𝑓.𝑛= یداربازده اوراق بهادار خزانه n ؛(یسکروزه )بدون ر 
=DP ؛یاعتبار یسکجبران ر یبرا نیول شاداش 
=LP ؛کمتر نقدشوندگیجبران  یبرا نقدشوندگی شاداش 

=TA یاتیمال یتتفاوت ودع یلدلبه یلتعد. 
 مشخصزٔه ید. اگرچزه سررسزدهنزدیم یحاوراق بهادار را تودز ینب یبازده یهاند و تفاوتاهشد ییهستند که شناسا هایییژگیو هاینا
اوراق بهزادار بزدون  یداوراق بزا سررسز یدسررسز یزقبزا تطب یراز ،شودینملحاظ  ینجابگذارد، در ا تٔاثیر یر بازدهد تواندیماست که  یگرید
اوراق بهزادار  یسزکر شزاداشو  یزجرا یسزکبزدون ر یبزده اوراقمثبت با نزرخ  طوربه یدر اوراق بده شدهارائه. بازده شودیمکنترل  یسکر
(RP) یزردگیرمبرا در شزوندگینقد یسزکو ر یاعتبزار یسکر ازجملهاوراق بهادار  یسکر یژگیهرگونه و یسکر شاداش ینمرتب  است. ا .

 .باشد گذارتٔاثیربازده  یر منحند تواندیاست که م هایییژگیاز و یکی یاوراق بده یشاداش نقدشوندگ ،که وادح است گونههمان
 یدسررسز یزراز ،مدت داشزته باشزندکوتاه بهادار اوراق ،اوراق بهادار بلندمدت یجابهدهند  یحگذاران ممکن است ترجیهاز سرما یبرخ
اوراق بهزادار بلندمزدت باشزند، تنهزا  یبزه نگهزدار یزلممکزن اسزت ماهزا آن مزورد، یزناسزت. در ا یشزترب شزوندگینقد دهندٔهتر نشانکوتاه
نقزد شزوند،  یداز سررسز شزیشتواننزد یجبزران شزوند. اگرچزه اوراق بلندمزدت م تریینشا قدشوندگین درجٔه یبرا شاداش یکبا  کهیدرصورت

 یزراز شزوند،یه مدر نظزر گرفتز ترهنقدشزوند معمزوالًمزدت تزر اسزت. اوراق بهزادار کوتاهنسبت به نوسانات نزرخ بهزره حسزا ها آن یمتق
 .شوندمی یلبدون کاهش ارزش به شول نقد تبد یادز احتمالبه

ممکزن اسزت در  شزوندگی. نقدکندیموارد  یبازده یمنحن یبرا بر ش یتر، فشار صعودمدت نقدشوندهاوراق بهادار کوتاه یبرا یحترج
کنزد. یم ییزردر طزول زمزان تغ شزوندگینقد شزاداشاسزا  ینباشد و برا عوامل سایرتر از یاتیعامل ح یکگذاران یهسرما یمواقع برا یبرخ
اوقزات یاسزت )گاه 1شزوندگینقد شزاداش یزٔهنظر یزنخواهزد کزرد. ا ییزرتغ یززبازده ن ی، منحنکندیم تغییر نقدشوندگی شاداشکه  طورهمان
 (.2006( )مادورا، شودیمشناخته  2ینگینقد رجحان یٔهنظر عنوانبه

                                                                                                                                                                                                                
1 Liquidity Premium Theory 
2 Liquidity Preference Theory 
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 یکند. هر نمودار انتظارات متفزاوتیرا منعیس م شوندگینقد شاداشانتظارات و هم  یٔهشامل سه نمودار است که هم وجود نظر 2 شکل
قزرار  شزوندگینقد شزاداش تٔاثیرمشابه تحت یبه روش یبازده ینرخ بهره، منحن بینییشنظر از شدهد. صرویاز نرخ بهره را در بازار نشان م

 .گیردیم
 

 
 

 مختل  ییوبازده تحت سه سنار یر منحند شوندگینقد شاداشتٔاثیر  .2 شکل
 

 شوندگینقد شاداشبراسا   یبرآورد نرخ آت
در اوراق  یمتزوال هایگذارییهاوراق بهادار لزوماً برابر بزا بزازده سزرما یکبازده  شود،یم یبترک شوندگینقد یٔهانتظارات با نظر نظریٔه وقتی

 شود:یم یینتع گونهینااکنون  دوسالهمثال، بازده اوراق بهادار  عنوانبه ؛مشابه نخواهد بود گذارییهق سرمامدت در افبهادار کوتاه
 

(1 +  𝑡+1𝑖2)2 = (1 +  𝑡𝑖1)(1 +  𝑡+1𝑟1) + 𝐿𝑃2 
 

از بززازده  یززدبا دوسززالهاز اوراق بهزادار  یدشززدهتولاسززت. بززازده  دوسزالهاوراق بهززادار  یززک شززوندگینقد شزاداش دهنززدٔهنشززان 2LPکزه در آن 
 ینب . رابطٔهکندیجبران م گذاریهسرما یکمتر را برا شوندگینقد شاداشی اباشد که ب یشترب سالهیکدر اوراق بهادار  یمتوال هایگذارییهسرما
 کرد: یانب یرز صورتبهتوان یرا م یدتا سررس زمانمدتو  شوندگینقد شاداش

0 < 𝐿𝑃1 < 𝐿𝑃2 < 𝐿𝑃3 < 000 < 𝐿𝑃20 
 

اوراق  سزاالنٔه بهرٔهنرخ  ینر تفاوت بد شوندگینقد شاداشمعناست که بدان ینهستند. ا یدها تا سررسسال دهندٔهها نشانیرنویسکه در آن ز
 دارد. دوسالهو  سالهیکاوراق بهادار  بهرٔه نرخ یننسبت به تفاوت ب یشتریب تٔاثیرساله 20و  سالهیکبهادار 

فرمزول مناسزب یککند. یبرآورد م ازحدیشبرا  یآت انتظارات بازار از نرخ بهرٔه یبگذارد، نرخ آت تٔاثیربازده  یر منحند شوندگیاگر نقد
تزوان یرا مز سزالهیک ینرخ آتز ی،آت یهانرخ یبرا یقبل عبارات معادلٔه ییآورد. با بازآرایم حساببهرا  شوندگینقد شاداش ینرخ آت یتر برا
 آورد: دستبه یرز صورتبه

 𝑡+1𝑟1 =
(𝟏 +  𝑡𝑖2)𝟐

𝟏 +  𝑡𝑖1

− 𝟏 −
𝑳𝑷𝟐

𝟏 +  𝑡𝑖1

 
 یبزازده یانتظارات نزرخ بهزره اسزتفاده شزوند. منحنز یرتفس یتوانند برایبازده همچنان م یهایمنحن شوندگی،نقد شاداش باوجود یحت

 یبزازده دارا یمنحن شوندگی،قدن شاداش تٔاثیربهره را دارد )بدون  یهادر نرخ یکه بازار انتظار کاهش جزئ شودیم یرمعنا تفس ینصاو به ا
اگزر  کهیدرصزورت ؛شزودیمز یردر نرخ بهزره تفسز موردانتظار ییرعدم تغ عنوانبهباال  سمتبهاند   یبش یکبود(.  یینرو به شا یاندک یبش

 بازده صاو خواهد بود. یمنحن ینحذو شود، ا شوندگینقد شاداش
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نزرخ سزود  بازار دربزارٔه کنندگانشرکتو انتظارات  1بینییششرا  یواقع ینرخ سود(، رشد اقتصاد یجزء ساختار عنوانبه) بازده یمنحن
 یمزتنزرخ سزود، بزرآورد ق بینزییشش ی(. برا1991 ،2یساسترال و هاردولگذارد )یاثر م هابانک یماتر تصمد ،روینازا کند؛یرا منعیس م

 (.2015 ،3همکاران)عثمان و  شودیاستفاده م یو بازده یدسررس ینعنوان شاخص تعادل باوراق بهادار به یک
بینی نوسزانات اقتصزادی مدت، یک شاخص شیشرفته برای شیشعنوان تفاوت بین نرخ سودهای بلندمدت و کوتاه، بهبازدهشیب منحنی 
سزاله و متوسز  نزرخ سزود دو نزرخ اوراق قردزٔه یناز تفزاوت بز یعنزوان بزازدهبزه بزازده یمنحن یبش(. 201۷، 4سکوهی است )بوخاتم و

 یسزاله بزراو شزنج سزالهیکاز تفاوت نزرخ سزود  توانیبازار اوراق قرده م ودِنبدر صورت  ،حالیندرع. شودیمحاسبه م یهفتگ بانییبین
کزه بزا  رودیکنزد، انتظزار مز بینزییشاقتصاد را شز یندٔهآ هاییشرفتش تواندیم بازده یمنحن ازآنجاکهاستفاده کرد.  بازده یمنحن یبش محاسبٔه

 .(2016و آونس،  یدمیرقرار دهد )ا تٔاثیررا تحت هابانکرفتار و سود  ینده،انتظارات آ ی شرا یجادا
هزای سزود است و شکل این منحنی دلیلی منطقی برای انتظارات بازار از نرخ بازدهر شکل منحنی دگذاری تٔاثیرانتظارات نرخ سود عامل اصلی 

هزا آن بینزی کننزد.تواننزد نزرخ سزود را شزیشکنند، مزیبرای تفسیر انتظارات عمومی بازار استفاده می بازدهگذاران از منحنی رچه سرمایهآتی است. اگ
گزذاری کننزد. برخزی تحلیلگزران اعتقزاد توانند روی اوراق بهزادار متفزاوتی سزرمایهو می کنندمیمقایسه  بازدهبینی نرخ سود را با تفسیر منحنی شیش

نزدیک است. این منطق وجود دارد کزه اگزر صزرو نقدشزوندگی مثبزت  مسطح یا معیو ، حاکی از رکود اقتصادی در آیندٔه بازدهدارند که منحنی 
ش تقادا برای وام همزراه اسزت، لزذا مزیاین دیدگاه با انتظار کاه ازآنجاکهدهد. انتظار نرخ سود شایین را نشان می بازدهوجود داشته باشد، منحنی 
 .(2006د، شس از مدت کوتاهی رکود اتفاق خواهد افتاد )مادورا، شومسطح یا معیو   بازدههرگاه که منحنی  .تواند به یک رکود منجر شود

اوراق بهزادار در آینزده رود کزه قیمزت معنای انتظار افزایش نرخ سود در آینده است، انتظزار مزیبه بازدهشیب صعودی منحنی  ازآنجاکه
کننزد کزه معتقزد مزدت مزیکوتزاه بلندمدت برای یزک دورٔه گذاران تنها زمانی اقدام به خرید اوراق قردٔهصورت سرمایهکاهش یابد. در این

واقعزی تفزاوت  گیزرد، اغلزب بزا نزرخ سزودمی نشئت بازدهبینی بازار که از منحنی نادرست باشد. شیش بازدهبینی بازار از منحنی باشند شیش
توجزه دارنزد. بزانیی را در نظزر  بزازدهبه منحنی  معموالًمتفاوت است، ها آن با سررسید داراییها آن دارد. نهادهای مالی که سررسید بدهی

د اوراق هزای بلندمزدت یزا خریزو این وجوه را برای اعطزای وام کندمی تٔامینمدت های کوتاهبگیرید که بیشتر وجوه خود را از طریق سپرده
هزای کوتزاهسپرده نٔهالزیرا نرخ سا ،با شیب صعودی برای این بانک مطلوب است بازدهکند. وجود یک منحنی بهادار بلندمدت استفاده می

شزود. برخزی مسطح باشد، سود ناخالص بانزک بیشزتر مزی بازدهاگر منحنی  .تگذاری بلندمدت بسیار کمتر اسسرمایه نٔهالمدت از نرخ سا
کنند براسا  منحنزی ش میالهای بلندمدت، تگذاریمدت و سرمایههای کوتاهتجاری برای رسیدن به سود بیشتر از محل سپرده یهابانک
نزرخ سزود  دهنزدٔهنشان بازده، اگر بانک اعتقاد داشته باشد که شیب صعودی منحنی باوجودایننند. کگذاری با شیب صعودی سرمایه بازده
تری الهزای آتزی، نزرخ سزود بزازیرا سپرده ،وام در طول زمان افزایش یابد انتظارات(، انتظار دارد که هزینٔه ق نظریٔهتر در آینده است )طبالبا

 .(همانبا نرخ ثابت، بازده نسبتاً کمی خواهند داشت ) شدهشرداختهای بلندمدت خواهند داشت. اگر نرخ سود افزایش یابد، وام
 دهنزدیم یحتزرج گذارانیهسزرما ،اسزت( یبزازده صزعود یکزه منحنز حزالتیباشد )کشور  یرسم رٔهانتظارات به باالرفتن نرخ به چنانچه

از نظزر  زیزرامزرتب  بزا آن ندارنزد،  یهاریسزک یرشو شزذ یاوراق بزده یزدبزه خر یکننزد و اقبزال گذارییهسرما هابانکخود را نزد  ینگینقد
که منجزر بزه کزاهش  یاوراق بده یدخر یتر است. با کاهش تقادا برامطمئن یقطر یندر بانک و کسب سود از ا یگذارسپرده گذار،یهسرما

خواهزد  یاوراق بده ینرخ بازده یشامر منجر به افزا ینکه ا دبیایکاهش م یزن یاوراق بده یمتق شود،یاوراق در بازار م ینا ینقدشوندگ
منجزر  یاوراق بزده یکاهش نقدشوندگ ،حالت یندر ا شس. شودیم یشترحالت ب یناوراق در ا یدخر یمتو ق یاسم یمتق فاصلٔه زیراشد، 
 . شودیم یاوراق بده ینرخ بازده یشبه افزا

                                                                                                                                                                                                                
بزادوام  یخزدمات(، کاالهزا عالؤهدوام بزهکاالهزای بزیمصرو )هایی از قبیل ؛ فعالیتهمراه است ندهیدر آ یواقع یاقتصاد تیفعال شیبازده با افزا یمثبت منحن بیش 1

 تیرشد فعالماندگی عقبمدت، کوتاه یواقع نرخ بهرٔه مثل شرویش یهاشاخصبرخی  ایبر یاالعادهفوق ینیبشیقدرت ش یدارا شیب نی. ایگذارکننده و سرمایهمصرو
 بی، اطالعات موجزود در شزیخیکند. از نظر تاریبهتر عمل م ،، چه در نمونه و چه خار  از نمونهینظرسنج یهاینیبیشاز شو  افتاده استو نرخ تورم عقب ،یاقتصاد

و هزم  یگذاران خصوصزهیسزرما یهم برا یدیتواند اطالعات مفیم بیش نیا نید و بنابرانکیبودند، منعیس م یشول یهااستیرا که مستقل از س یگریازجمله عوامل د
  شود:های اقتصادی واقعی را دارد، معرفی میبینی فعالیتای که با استفاده از شیب منحنی بازده قابلیت شیشاجمال، رابطهبه در اینجا گذاران ارائه دهد.سیاست یبرا

𝑌𝑡.𝑡+𝑘 = 𝛼0 + 𝛼1𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑡 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡 + 𝜖𝑡

𝑁

𝑖=1

 

 𝑌𝑡.𝑡+𝑘 درصد تغییرGNP ماهٔه فعلی واقعی از سهt ماهٔه آتی به سهt+k  .است𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑡 بهزرٔه اوراق بزدهی بزا  دو نزرخ نیتفزاوت بزاسزت کزه از بزازده  یمنحنز بیشز
 .1991، سیاسترال و هاردولاطالعات بیشتر در:  دهد.یرا نشان م t ماهٔهموجود در سه یاطالعات یرهایمتغ ریسا itXآید. دست میسررسیدهای متفاوت به

2 Estrella & Hardouvelis 
3 Osman et al. 
4 Boukhatem & Sekouhi 
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امر منجر به  ینو ا یابدیدر بانک کاهش م گذارییهسرما یبازده ،باشد رسمی بهرٔه نرخ آمدنشایین به انتظارات چنانچه ،دیگر حالت در
 یدر بزازار اوراق بزده گذارییهسزرما یبزرا یفرصزت مناسزب گذارانیهسرما یدو از د شودیم یهاوراق بد یدجهت خر گذارانیهسرما یقتشو

 آن ینقدشزوندگ درجزٔه یشاوراق و افززا یمزتق یشامر بزه افززا ینکه ا یابدیم یشافزا یاوراق بده یتقادا برا ،یجهفراهم شده است. در نت
اوراق  ینزرخ بزازدهاز  یجهو در نت یابدیآن کاهش م یدخر یمتاوراق با ق یاسم یمتق فاصلٔه ،یاوراق بده یمتق یش. با افزاشودیممنجر 
 . شودیم یاوراق بده یمنجر به کاهش نرخ بازده یاوراق بده ینقدشوندگ یشافزا ،حالت ین. شس در اشودکاسته می یبده
 

 آن  تیجهت تقو ییراهکارهاو  یدولت یاوراق بده ینقدشوندگ موانع ییشناسا ۸
ند و منجر به تعیین نرخ سود در بزازار و کتواند به کش  نرخ سود حقیقی در اقتصاد کمک عواملی است که می ازجملٔهانتشار اوراق بدهی 
ابزارهای سیاسزت شزولی خواهزد  انتشار اوراق بدهی منجر به تقویت ،د. لذاشوای و دستوری تعیین نرخ سود های توصیهجایگزین سیاست
ریسزک از دیگزر مزایزای کمابزارهزای  ابزارهزا و ارائزٔه یبخشتنوعهای مالی از طریق ترازنامه واسطه یابیینهبهایش قدرت افز ،شد. همچنین

 ینممکن است که ا یزمان یبازار بده یجادو ا یانتشار اوراق بده مدنظرتحقق اهداو  .(1396 سلمانی، و کریمیبود )بازار بدهی خواهد 
 شرداختزهها آن شناسایی به زیر در که دارد قرار اوراق این نقدشوندگی روی یشش یبرخوردار باشند. موانع مختلف یکاف یاوراق از نقدشوندگ

 :است شده ارائه اوراق این نقدشوندگی میزان تقویت جهت در راهکارهایی و
با ریسک ناشی از کاهش ارزش شول ملزی  دولتیبا توجه به اینیه اوراق بدهی : یاقتصاد ثباتیبی و تالطمات از ناشی ریسک (1

بینزی تمهیزداتی بزرای شوشزش ایزن مخزاطرات، انتشزار اوراق رو هستند، بنابراین بدون شیشو ریسک ناشی از تورم مزمن روبه
توان اوراق بلندمدت با نرخ مشخصزی منتشزر در ودعیتی که نرخ تورم ثبات ندارد، نمینتیجه خواهد بود. نظر بیموردبدهی 
داد. اوراق مصزون  یشزنهاداوراق مصون از تورم را ش توانیم ،راهکار یک عنوانبهآن را بپذیرد.  جامعٔه کهانتظار داشت  کرد و

تزورم آن بزا  یسکبلندمدت و شوشش ر ی. انتشار اوراق بدهدنک حلمشکل را  این تواندمی یاز تورم با شناورکردن نرخ بازده
 یشو در افززا دنک یارا مح گذارانیهاوراق توس  سرما ینا یدخر یالزم برا هاییتجذاب تواندیمتوس  نرخ تورم بلندمدت، م

 راهگشا باشد.  یاوراق بده ینقدشوندگ
فعزال و  یزٔهبزازار ثانو ودِنبز یدولتز یاوراق بده یاز موانع نقدشوندگ یکیاوراق:  یمناسب برا یٔهبازار ثانو ودِنباز  یناش ریسک (2

خزانزه را از طریزق ایجزاد بزازار  اسزنادریسک نقدشوندگی اوراق قرده یزا  ،در کشورهای دیگرست. اوراق ا ینا یکارآمد برا
تواند دارایی خزود را بزا سزود یزا زیزان این اوراق در هر زمان می دارندٔه کهینحوبه ،سازندخنثی میها آن ثانویه )بور ( برای
 هزاییچالش بزا اوراق ایزن ،نقدشزوندگی ثانویزٔه بزازار در بزدهی اوراق حضور رغمبهولی در ایران  ؛کندتبدیل متعارفی به نقد 

ثابزت بزانیی بزدون  ناچار الزم اسزت نزرخ سزپردٔهبزه ،شوشزش داده شزود چنانچه قرار باشد این ریسک ،رانست. در ایروهروب
میززان  ازآنجاکزه .شزود درصزدی بزه آن افززودهبزاال(  یهزاتورم یسزکر ازجمله) هاریسک سایرو برای  دریریسک مبنا قرار گ

عنوان اوراق بزدهی طراحی بزهرابطه دارد و با توجزه بزه اینیزه اوراق بهزادار قابزلِ آن سررسید زمانبا  بهادار اوراقی هاریسک
بنزابراین نزرخ  ،سزاله هسزتند( 30یزا  20دارای سررسزید  معمزوالًدولزت فزدرال  مریکا اوراق خزانٔهاند )در ابلندمدت معموالً
 سزالهیکثابزت  سزود بزدون ریسزک سزپردٔه نزرخ مراتب بیشزتر ازاین اوراق در کشوری مانند ایران باید به ردانتظارمو بازدهی
اسزتفاده از  ،عالوهبزه. اوراق شزود یزنا یزٔهبازار ثانو یتو منجر به تقو آن ایجاد کند الزم برای خریداران بالقؤه انگیزٔهباشد تا 
 دارد. یادیز تٔاثیراوراق  ینا ینقدشوندگ یشو افزا یاوراق بده یٔهساختن بازار ثانودر فعال یاو حرفه یقو یهابازارگردان

 از یکزی توانزدمی یاوراق بده یٔهتسو یبرا یناناطمقابلِ  سازوکارودِنب :بدهیاوراق  حسابیهتسوبرای  یناناطمقابلِنبود سازوکار  (3
دسزتور تسزویه داشزته  وبودجزهبرنامهحتزی اگزر سزازمان  زیزرا ،باشد بدهی اوراق بازار در حضور به گذارانسرمایه اقبال عدم علل
 بزدهیدر اوراق  گذارییهسزرماریسزک  ،زم برای تسویه را نداشته باشد. در چنین شزرایطیالداری وجوه است خزانه ممکن ،باشد

گزذاری در اوراق بهزادار دولتزی تمزایلی بزه سزرمایه تنهانزهگذار مسلماً سرمایه ،خواهد بود. در نتیجه الدولتی برای خریداران آن با
گذاری یک کشور اسزت، تمزایلی بزه اطمینان در سرمایه عیت مالی دولت شاخصٔهدنخواهد داشت، بلکه با توجه به این امر که و

اده تمزام تعهزدات خزود را انجزام د یزراخ یهاسزال یدولزت طز اگرچزه .گذاری در بخش خصوصی کشور نیز نخواهد بودسرمایه
 ذهزن در ریسزک وجزود احتمزال یاوراق بزده یٔهتسزو یبزرا یزاطیمنزابع احت بینزیشیش ،است و نیول اوراق مشاهده نشزده اسزت

 ینقزد یهاو اسزتفاده از مانزده TSA( 1( حساب واحد خزانزه یاندازراه ،راستا ینا در .کندمی خنثی را منبع این از گذارانسرمایه
                                                                                                                                                                                                                
1 Treasury Single Account 
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 مطمئن خواهد بود. یاربس یحلراه یدولت یاوراق بده بموقع حسابیهتسو منظوربه یدولت یهاحسابراکد در 
 ٔهاولیزز از اصززول: یدولتزز یاوراق بززده ازجملززهانززواع اوراق بهززادار  و بززازده یسززکر یزززاناز م اطالعززییبو  یتشززفاف عززدم (4

ان مختلز  براسزا  میززان گذارسزرمایهی اسزت. گذارسزرمایههای مختلز  ی تناسب ریسک و بازدهی در گزینهگذارسرمایه
 موردانتظزارو بزازدهی  هاریسکنیاز است تا  ،کنند. در این رابطهگذاری میتحمل ریسک و انتظار از بازدهی اقدام به سرمایه

شزار که منجر به شفافیت در انتاوراق مختل   یو بازده یسکر یزانم ینٔهزم درعات الند. تولید اطیحظه کنند و اقدام نالرا م
گزذاری اعتبار دلیلی بر سرمایه گیرد و نمرٔهصورت می یداخل یاالمللی بین بندیرتبه مٔوسساتاز طریق  ،شوداوراق بهادار می

و معتبر در خصوص  یوجود اطالعات کاف ،ندربرخوردا یسکر یناعتبار و کمتر یناز باالتر یدولت یاوراق بده هرچنداست. 
ع  ساختاری داین  ،متٔاسفانهاست.  بخشیناناطم گذارانیهسرما یبرا یاوراق بده خصوصاًاوراق بهادار  یو بازده یسکر

امزر  یزنکزه ا شزودیم یحضزور در بزازار بزده یبزرا گذارانیهکه منجزر بزه عزدم اسزتقبال سزرما در نظام مالی کشور وجود دارد
بانزک  یو همزاهنگ یوزارت اقتصاد با همکار الزم است ،راستا ینا در .سازدیرا با مشکل مواجه م یاوراق بده ینقدشوندگ
 مشکل این رفع جهت در ،هاآن بندیرتبهاوراق مختل  و  یسکر یابیارز یبرا بندیرتبه یهاشرکتبا درخواست از  یمرکز
 .بردارند مگا

روی دولزت شیشهای ین فرصتترمهمیکی از : رانیا بدهی اوراق در گذاریسرمایه برای خارجی گذارانسرمایه حضور عدم (5
تزورم مززمن، نوسزانات  ازجمله یمشکالت وجود ،گذاران خارجی است. در ایرانجذب سرمایه ،نیازمورد مالیتٔامینها جهت 

اوراق در  گذاریسزرمایهگزذاران خزارجی جهزت مزانع از ورود سزرمایه یهشول و سزرما وانتقالنقلاز  ینرخ ارز، مشکالت ناش
وارد بازار اوراق بهزادار  یخارج یٔهتا سرما وجود ندارد هاریسکبزار مناسبی برای شوشش این ا ،متٔاسفانهشود. منتشرشده می

گذاران خارجی کزاهش یابزد، برای سرمایه یهسرما وانتقالنقلو  ،تورم ،نرخ ارز نوساناتحاصل از  ینانینااطماگر  ،. لذاشود
 خواهزد افززایش نیزز بزدهی اوراق نقدشزوندگی ،نیازهای مالی دولت تٔامینبرای ها آن از ظرفیت منابع مالی استفاده بر عالوه
 اقزدامی خارجی گذارانسرمایه جذب هدو با ارز نرخ و تورم نوسانات از مصون ارزی هایسپرده ایجاد ،راستا این در .یافت
 .بود خواهد مٔوثر

بزازارمحور،  نزرخ بهزرٔه یزینسازوکار تع یجادنرخ بهره در بازار: هرگونه تالش در جهت ا یینو قدرتمند تع یسازوکار قو نبود (6
مناسزب  یسزاختار کزه ،بزانییبیننزرخ سزود در بزازار  یزدورکُر یسزتماستفاده از سبهبود خواهد داد.  یزاوراق را ن ینقدشوندگ

نزرخ بهزره در بزازار اسزت.  یزینتع یموفق برا یسازوکار ،دهدیقرار م یبانک مرکز روی شیشبازار باز  یاتجهت انجام عمل
 حرکزت بزازار بزاز اسزت. یزاتدر عمل هزابانکحضزور شرقزدرت  ینٔهساختن زمفراهم یزسازوکار ن ینبودن اآمیزیتموفق الزمٔه
 .دنک یجادنرخ بهره در بازار ا یینتع منظوربهو قدرتمند  یقو کاریوساز تواندیمحور مییدارا بانییینبازار ب سمتبه
در قزانون  یدولتز یاوراق بزده یبزرا مزدتکوتاه یگذارمقررات: عدم یدولت یدر ارتباط با انتشار اوراق بده یقانون دائم نبود (۷

ر د ،خصززوص یززندر ا یمقززررات دائمزز یجززادو ا سززازدمی سززرگردانی دچززار را حززوزه ایززن گذارانیهکززه سززرما سززاالنه بودجززٔه
 بودجٔه یندر قوان یدولت یاوراق بده یبرا یگذارمقررات اشکال خواهد داشت. یشگرف تٔاثیر یدولت یاوراق بده ینقدشوندگ
 یاوراق بزده یبرا ،اجرا شود بایستیم سال یک یکه برا یدر قانون توانیاست و نم سالهیک ینقوان یناست که ا ینا ساالنه

 در هاسیاست ،کشور در یسیاس ییراتآن وجود دارد که با تغ یمب گذارانیهسرما یبرا ینکرد و همچن یگذاربلندمدت مقررات
 یاطالعزات مربزوط بزه صزدور بزده یافشزا در دولزت کزه یالزم اسزت تعهزدات ،بنابراین .شوند تغییر دچار بدهی اوراق زمینٔه
مختلز   یزمزان یهزااطالعزات در تواتر یتعهزد دولزت در افشزا ین. اباشد مشخص دائمی قوانین و احکام در ،دارد یعموم
 هایبزده این یریتمد یاتو عمل یصدور اوراق بده یهاروش ،ینباشد. همچن مٔوثر گذارانیهدر جلب اعتماد سرما تواندیم
 یا یاتیمال هایی تخف ازجمله) ییاعطا یایحقوق و مزا ،عالوه. بهباشد شده تعیین دائمی احکام و قوانین در است الزم نیز

در  یموارد ینشدن چنبا مشخص یبترتینبدمعلوم و مشخص باشد.  یدبا یزن یدولت یاوراق بده( به دارندگان یگرهر نوع د
 دارد. یشگرف تٔاثیراوراق  ینقدشوندگ یشکه در افزا شودیم یجادا گذاریهسرما یخاطر برا یناناطم ،یقانون دائم یک

از موانزع  یبزده یریتدفزاتر مزد ینزٔهنقزش فعزال و به یفایا عدم: یدولت یبده یریتدفاتر مد یراصولیغنقش ناقص و  ایفای (۸
در  ینقزش مهمز توانزدیم شزود،یگرفتزه م کارهبز یبده یرانکه توس  مد ییهایاستساست.  یدولت یاوراق بده ینقدشوندگ

برجسزته اسزت.  یاربسز ینزهزم یندر ا DMO)) یبده یریتدفاتر مد نقشبازار داشته باشد.  نقدشوندگیاز  یتحما یا یلتسه
 یشافززا یبزرا حزرا  برگزاری» ازجمله یابتیارات مختلف یریکارگبهشفاو با  گیرییمتصمدمن  توانندیدفاتر م ینا مدیران
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 یزتتقو» و ،«انگذارسزرمایه ازگسترده  یگاهیو شا یاختصاص گرانمعامله از ایشبکه ایجاد» ،1«متقابل خرید» ،«نقدشوندگی
 توانزدمی نیزز 2اوراق بهزادار یدهزوام یالت. تسزهکننزد ایفزا نقش نقدشوندگی یشافزا یبرا «بدهیبازار اوراق  یساختار نهاد

 داشته است. یدولت بدهیبازار اوراق  نقدشوندگیر د یمثبت تٔاثیر
کمتر  یخریداران اوراق بده یوجوه برا مالیتٔامین : هرچه هزینٔهیخریداران اوراق بده یوجوه برا مالیتٔامین یادز اًنسبت هزینٔه (9

رود )برونرنیزر و شدرسزون، در بزازار بزاال مزی نقدشزوندگیشود و در نتیجزه، بیشتر می اوراق اینطبیعتاً تمایل به خرید  ،باشد
 نقدشوندگی میزان افزایش به بدهی، اوراق گذارانیهسرما یبرا مالیتٔامین ینٔه(. شس هرگونه تالش در جهت کاهش هز2009
اسزت  000۷25/0 خریدوفروش یجداگانه برا صورتبهنرخ کارمزد در بازار بدهی  ،درحال حادر .شودمی منجر اوراق این

گذار بایززد بززرای ، سززرمایهیززریمدر نظززر بگ درصززد 20 رابززازده  نززرخ اگززر ،حالززت یززنا در .شززودمی 00145/0کززه در مجمززوع 
، یدولتز یتوجزه بزه کارمزدهزای فعلزی موجزود در بزازار اوراق بزدهبا  .شوشی کندروز چشم سهیک ورقه از سود  خریدوفروش
کزارمزد امکزان  ،هزای فعلزیگذار خواهزد بزود. همچنزین در نرخاقتصادی برای سزرمایه مدت عمالً فاقد صرفٔهمعامالت کوتاه

دهزد و تقادزا را دولتزی را افززایش می بزدهیکاهش کارمزد، نقدشوندگی اوراق  .بازارگردانی برای نهادهای مالی وجود ندارد
 .کندتقویت می

و  ،)بانزک، بزازار ارز، بزازار مسزکن یمالی مواز ی: تغییرات و تحوالت در سایر بازارهایمواز یمال یبازارها یهماهنگ عدم (10
 یدرخصوص اثزر بازارهزا یا. مطالعات گستردهکندمی جاجابهنقدینگی را در بازارها  ،جانشینی بازارها ...( با توجه به درجٔه

ر عملکرد دمالی اگر  یها و...( سایر بازارهار یکدیگر انجام شده است. تغییر در قوانین و دواب  )مانند تغییر در نرخدمالی 
ه ریسزک و بزازده دهزر عزاملی کزه  ،مٔوثر باشزد. در کزل نیزو نقدینگی آن  بدهی اوراقر بازار دتواند بازارها اثرگذار باشد، می

ودزع  .اثزر بگزذارد بزدهیر میزان جزذب نقزدینگی در بزازار دتواند غیرمستقیم می ،اثرگذار است بدهیبازار  یمواز یارهاباز
 یزدیبزر عا یزاتگذارد. وجزود مالیر میافراد تٔاث ییدر سبد دارا ییدولت در انتخاب نوع دارا توس ه یسرما یدیات بر عایمال
هیاگزر فزرد قصزد سزرما ،صزورتینبد .باشزد اقتصادی هایانهیت زمان در یمواز ینوسانات بازارها کاهندٔه تواندیم یهسرما
و  نزدکیم ینگهزدار یاوراق بزده حتمزاً ،یزدیبزر عا یزاتاز مال بزدهیاوراق  یزتمعاف علتبه ،مدت داشته باشدوتاهک یگذار
 یریکارگبززهو  یدر اوراق بززده گذارییهسززازی سززرمافرهنزز  ،همچنززین د.شززورد ناو یمززواز یبززه بازارهززا دهززدیم یحتززرج

 هزاییتانجزام فعال بزرایهزا هزا و محزدودیت، اعمزال ممنوعیزتبزدهیمشزارکت جامعزه در بزازار  کنندٔهیتتقوهای سیاست
در بازارهزای مزوازی، افززایش ریسزک بازارهزای مزوازی از طریزق ابزارهزای موجزود ماننزد مالیزات و... در ورود  یانهسوداگرا
 .بود خواهد مٔوثر بدهیبازار  سمتبهنقدینگی 

عزواملی هسزتند کزه اختیزار آن در  اقتصزادی یگذارسیاستعوامل : یاقتصاد یگذارسیاست یاز ابزارها بموقع استفادٔه عدم (11
بززازار اثرگززذار باشززد.  نقدشززوندگیر د ،مختلزز  یهاتوانززد بززا اعمززال سیاسززتمی گذارسیاسززتاسززت و  گذارسیاسززتدسززت 
و  بزدهیر نقزدینگی بزازار دتوانند مستقیم یا غیرمسزتقیم، می یو ارز ،یاشولی، مالی، بودجه یهاهایی مانند سیاستسیاست
 ایزن ،دهزدی( نشزان مز2016و همکزاران ) یشزاتن مطالعزٔه یجکزه نتزا طورهمزان .ر عملکرد این بازار اثرگذار باشزندددر کل، 
 یبزرا یشزول یاسزتس یهزایگنالکنزد. سزیمنتقزل م یرا بزه اقتصزاد واقعز یاسزتیس یهاتیانهنرخ بهره است که  زمانیساختار 
و همکزاران  3چوردیزا یهزایافتزه ،ینکننزد. همچنزیعبزور مز یببازده و عوامزل شز یاز سطح منحن یاقتصاد یتفعال یکتحر
تفزاوت بزین )دهزد کزه بزا کزاهش اسزپرد یمز یشبازار اوراق بهادار را افززا ینگینقد ی،دهد که انبساط شولی( نشان م2005)

 شود. یقیمت خریدار و قیمت فروشنده( مشخص م
 یهابازار، کزاهش هزینزهکردن امکان مشارکت خارجی در بازار، افزایش دسترسی به : فراهمیو ساختار یعوامل نهاد دع  (12

 یدلحاظ زمزان سررسزبه هم) یبدهمحصوالت در دستر  بازار اوراق  تنوعمعامالتی بازار،  هاییرساختزمعامالت، بهبود 
اوراق  یزااوراق مصزون از تزورم و  یزرنظ ،وجزود داشزته باشزد توانزدیاوراق م یکزه بزر رو یگونزاگون هایینزهلحاظ گزو هم بزه
 اتخزاذ بزا مزوازی بازارهزای جزذابیت کزاهش ،نویسزییرهشذهزا و متعهزدان به نقش بازارگردان توجه، (...و به سهام یلتبدقابل
 یو سزاختار یاز عوامزل نهزاد یبرخز ،اایجاد ارتباط با سزایر بازارهز و اوراق بهادار افزایش عردٔه سرمایه، عایدی بر مالیات
بزا بزازار شزول از  یعدم تناسب ساعات معامالت اوراق در بازار بزده ،همچنینند. مٔوثر یاوراق بده یر نقدشوندگداست که 
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آن بزا  یسزازمتناسبشدن سزاعات معزامالت اوراق و یالزم است با طوالن ،ینهزم ینعوامل است. در ا ینا یهادع  یگرد
 یسزاعات معزامالت اوراق بزده کهیدرصورتتوجه داشت  یددع  برطرو شود. با ینا ،روز یاندر شا هابانک حسابیهتسو
 خزود نقزدینگی کمبود ،بانییبینخود از بازار  شبانٔه ینگینقد تٔامینعالوه بر  توانندیم هابانکداشته باشد،  روز ادامه یانتا شا
 .شود بدهی اوراق نقدشوندگی افزایش سبب تواندمی مودوع این. کنند برطرو نیز بدهی بازار از را

و  منتشرشده، مقدار بندیرتبه، زمانمدتخاص اوراق مانند  یهایژگیتوس  و بدهیاوراق  نقدشوندگیاشاره داشت که  یدبا ،یانشا در
 ،ینباشزند. همچنز فشزارتحتاسزت کزه بازارهزا  یشزترب یعوامل زمان یناوراق به ا نقدشوندگی یتشود. حساسیم یتهدا یدزمان تا سررس
 مزوردی یعزدم نقدشزوندگ ،عالوهشزدن باشزد. بزهو قفل ،ابززار یاندازه، ناهمگن تٔاثیرتواند تحتیم یهودر بازار ثان یبده اوراق ینقدشوندگ

 هیژوبهتر، یینشا یبندتر و رتبهیطوالن زمانمدتبا  بدهیاوراق  یاثر برا ینکند. ایم یرویش یبازار بده نقدشوندگیاز  بدهیخاص از اوراق 
 بازار، بارزتر است. تنشدر زمان 
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 و مآخذ منابع
(. انتخاب شرتفوی با استفاده از سه معیار میزانگین بزازدهی، انحزراو معیزار بزازدهی و نقدشزوندگی در بزور  13۸۷سارنج، ع. )و  ،می بیدگلی، غ.الاس

 .3-16(، 53)15 ،یو حسابرس یحسابدار یهایبررساوراق بهادار تهران. 
در چزارچوب تعزادل نزش و بزا  یزرانا یزالیر بزانییبیننزرخ سزود بزازار  یسزازیه(. شب1399 . ) ی،م.، و جعفزر یی،حسکو یا.، بک یجانی،کم ،.ر راعی،

 .25-50(، 3)۷ ،اقتصاد یکاربرد هاییهنظر ٔهفصلنامجستجو.  یهااستفاده از مدل
اقتصزاد و  یعلمز فصزلنامٔه. یزرانمنتخزب در ا یهابانک یبر سودآور یدیعا یمنحن یبو ش ییبانیننرخ سود ب تٔاثیر(. 1399 . ) ی،ز.، و هرات رحیمی،

 .244-211، 32 ،یاسالم یبانیدار
 .یو فرهنگ یانتشارات علم :. تهرانمت بازاریسهام و ق انتشار یهاهیها و نظرروش(. 13۸3، ا. )یعباس
 . 115-146(، ۷۷)24، روند فصلنامٔه. یاسالم بازار اسناد خزانٔه یشناسبیو آس یل آماری(. تحل1396 . ) یات،بو ه.،  کرمی،
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