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خالصه مدیریتی
اوراق بدهی دولتی نقش مهمی در نظام مالی یک کشور دارند .اسناد خزانه و اوراق بدهی دولتی در اکثر کشورها بهعنوان ابززاری دزدتورم
برای تٔامینمالی دولت بهجای استقراض از بانک مرکززی یزا شزبکٔه بزانیی و بزا هزدو شوشزش کسزری بودجزٔه سزاالنه تعریز

شزده اسزت.

بهعالوه ،انتشار و معامالت ثانویٔه اوراق بدهی دولتی در بستر بازار سرمایه مزایایی مانند انضباطبخشی مالی به شرداخت بدهیهای دولت،
کش نرخ سود بدون ریسک و منحنی بازده ،تضمین نقدشوندگی اوراق در بازار سرمایه ،و فراهمکردن بستری برای جذب سزرمایهگذاری
خارجی بههمراه دارد.

بسیاری از کاربردهای مهم اسناد خزانه و اوراق بدهی دولتی ریشه در نقدشوندگی بسیار زیاد این اوراق دارد .یکی از کارکردهزای مهزم

اوراق بدهی دولتی استفاده از آنها در اعمال سیاست شزولی بزرای دسزتیابی بزه نزرخ سزود سیاسزتی اسزت .عملیزات بزازار بزاز ،کزه یکزی از
ابزارهای سیاست شولی است ،از طریق خریدوفروش بانک مرکزی در بازار بینبانیی صورت میشذیرد .در واقع ،زمانیکزه اقتصزاد بزهجهت

عردٔه کم شول با نرخ بهرٔه باال روبهروست و بنگاههای تولیدی و تجاری با کمبود نقدینگی مواجهاند ،بانزک مرکززی بزه خریزد اوراق بزدهی
دولتی از بازار میشردازد .در نتیجه ،عردٔه شول افزایش و نرخ بهرهها کاهش مییابد ،و بهدنبال آن مشکل نقزدینگی حزل و سزرمایهگذاری و
رشد اقتصادی زیاد میشود .در مقابل ،زمانیکه اقتصاد بهجهت باالبودن حجزم نقزدینگی بزا تزورم انتظزاری روبهروسزت ،بانزک مرکززی بزا
فروش اوراق بدهی دولتی ،به جمعآوری نقدینگی و کاهش تقادای کل و در نتیجه شایینآمدن سطح عمومی قیمتها میشردازد.
ماهیت عملیات بازار باز همان مدیریت ذخایر بانکها در بازار بینبزانیی اسزت .حزال ،بزا توجزه بزه اینیزه مهمتزرین ارکزان بزازار شزول

بانکها هستند ،عملیات بازار باز بهشکلی مدیریت میززان شزول در دسزتر

بانکهاسزت .بانکهزا بزه فراخزور نیزاز طزی عملیزاتی در بزازار

بینبانیی با یکدیگر شول ردوبدل میکنند .بانک مرکزی هم مطزابق بزا اهزدافی کزه در نظزر دارد ،طزی عملیزات بزازار بزاز بزه ایزن بزازار وارد
میشود و عرده و تقادای شول در دستر بانکها را طوری مدیریت میکند که نرخ بهرٔه موجود در بازار بهسمت نرخ بهرٔه هدو یا نرخ

بهرٔه سیاستی هدایت شود.

درصورتیکه اوراق بدهی دولتی از نقدشوندگی خوبی برخوردار باشند ،بانکها میتوانند بزا تبزدیل منزابع مزازاد خزود بزه ایزن اوراق ،از

سودآوری بیشتری نسبت به سپردهگذاری این منابع مازاد نزد بانک مرکزی با نرخ ک کُریدور بهرهمند شوند ،زیرا در این حالت منابع مازاد
تبدیلشده به اوراق بهسرعت قابلیت نقدشدن دارد و میتواند با نرخی بیشتر از نرخ ک کُریدور به بانکهای متقادی وجوه داده شزود .در

این حالت ،نرخ سود بازار بینبانیی از نرخ ک

کُریدور فاصله میگیرد و به نرخ سود هدو بانک مرکزی نزدیک میشزود .از طزرو دیگزر،

در حالتی که اوراق بدهی از نقدشوندگی خوبی برخوردار باشند ،بانکهایی که دارای کمبود منابعاند ،مجبور نیستند در نرخ سق

کُریزدور

از بانک مرکزی تسهیالت اخذ کنند ،زیرا منابع نقد بهراحتی با نرخی شایینتر از نرخ سق کُریدور در بزازار بینبزانیی قابلِدسزتر اسزت
(فروش اوراق بدهی در بزازار بزدهی و اسزتفاده از منزابع آزادشزده از ایزن طریزق ،در بزازار بینبزانیی) و از ایزن طریزق نیزز نزرخ سزود بزازار

بینبانیی از نرخ سق

کُریدور فاصله میگیرد و به نرخ هدو نزدیک میشود.

بنابراین ،نقدشوندگی اوراق بدهی دولت با کاهش نوسان نرخ سود در کُریدور نرخ سزود ،میتوانزد در دسزتیابی بانزک مرکززی بزه نزرخ

سود سیاستی کمک کند .هرچه نقدشوندگی اوراق بدهی دولت بیشتر باشد بهطوریکه بتواند منابع نقد موردنیزاز در بزازار بینبزانیی در هزر
زمان قابلدستر

باشد ،نرخ سود بازار بینبانیی از نرخ سق

وک

کُریدور فاصله میگیرد و به نرخ سود سیاستی نزدیکتر میشود؛ در

نتیجه ،هرچه نوسان نرخ سود کمتر باشد ،بانک مرکزی میتواند بازه نوسان نرخ سود در کُریدور را کمتزر کنزد .هرچزه نزرخ کز
کُریدور از هم فاصلٔه کمتری داشته باشد ،تحقق نرخ سود سیاستی ممکنتر خواهد بود.

و سزق

همچنین ،نقدشوندگی بیشتر اوراق بدهی دولتی باعث افزایش عمق بازار این ابزار میشود ،زیرا معاملهگران بیشتری (ازجمله بانکهزا)
تشویق به حضور در این بازار میشوند و حجم معامالت در بازار افزایش مییابد .در ادامزه بزا ورود شررنز و اثرگزذار اوراق بزدهی دولتزی

بهعنوان یک ابزار در بازار بینبانیی ،ساختار جدیدی برای این بازار فراهم میشود .در این حالزت ،بانزک مرکززی از حالزت منفعزل خزار

میشود و بهعنوان یک بازیگر فعال در بازار بینبانیی ایفای نقش میکند .ورود بانک مرکزی و خریدوفروش ابزارهای مزالی ازجملزه اوراق

بدهی دولتی باعث میشود سیستم تعیین نرخ سزود (سیسزتم کریزدوری) بتوانزد از عملکزرد مناسزبی برخزوردار و بزازار بینبزانیی کشزور از
نوسانات زیاد در طول سال از ناحیٔه نرخهای مبادالتی در امان باشد .این امر نیز در تحقق نرخ سود سیاستی راهگشاست.

یکی دیگر از کارکردهای اوراق بدهی دولتی کمک به شکلگیری منحنی بازده است .منحنی بازده یکی از مهمترین منحنیهای ساختاری

در اقتصاد هر کشور است که روند تغییرات نرخ و چشمانداز نرخ بهره را در اقتصاد هر کشوری نمایش میدهد .سزاختار زمزانی نزرخ بهزره
أ
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رایجترین ابزار جهت بررسی رابطه میان نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت است .اگرچه بررسی ساختار زمانی نرخ بهزره بزا اهزداو مختلفزی

صورت میگیرد ،مهمترین دلیل اهمیت آن امکان مشاهدٔه انتظارات فعزاالن بازارهزای مزالی در مزورد شزرای اقتصزادی آینزده اسزت .حتزی
باوجود شاداش نقدشوندگی ،منحنیهای بازده همچنان میتوانند برای تفسیر انتظارات نرخ بهره استفاده شوند .منحنی بازدهی صاو به این
معنا تفسیر میشود که بازار انتظار کاهش جزئی در نرخهای بهره را دارد (بدون تٔاثیر شاداش نقدشوندگی ،منحنی بازده دارای شزیب انزدکی

رو به شایین بود) .یک شزیب انزد بهسزمت بزاال بزهعنوان عزدم تغییزر موردانتظزار در نزرخ بهزره تفسزیر میشزود؛ درصزورتیکه اگزر شزاداش

نقدشوندگی حذو شود ،این منحنی بازده صاو خواهد بود.
ساختار زمانی نرخ بهره میتواند برآیند انتظارات خریداران و فروشندگان حادر در بازار اوراق تٔامینمزالی را در مزورد رکود/رونزق آتزی
نشان دهد .ساختار زمانی نرخ بهره یک شیشبینیکننده از شرای آیندٔه اقتصاد است که میتواند در اتخزاذ تصزمیمات بزرای سیاسزتگذاران
شولی مفید باشد .تغییرات واقعی و موردانتظار در سیاستهای شولی سهم فراوانی از تغییرات در بازده اوراق بدهی در طیفزی از سررسزیدها
را شامل میشود که میتواند در شکل منحنی بازده تٔاثیرگزذار باشزد .سزٔوالی کزه ممکزن اسزت در اینجزا مطزر شزود ایزن اسزت کزه آیزا بزین

نقدشوندگی اوراق بدهی دولت و منحنزی بزازده ارتبزاطی وجزود دارد .شاسزخ ایزن اسزت کزه ازآنجاکزه نقدشزوندگی اوراق بزدهی تحتتزٔاثیر

آیتمهای گوناگونی است و بازدهی اوراق یکی از آیتمهای تٔاثیرگذار در نقدشوندگی اوراق است ،نظر قطعی در مورد ارتباط منحنزی بزازدهی
با نقدشوندگی اوراق با ابهامات فراوانی روبهروست.

اندازهگیری و ردیابی نقدشوندگی در بازار اوراق بدهی برای افرادی که در بازار معامله انجام میدهند ،کسزانیکه شزرای بزازار را کنتزرل

میکننززد ،و کسززانی کززه تحززوالت بززازار را تحلیززل میکننززد از اهمیززت برخززوردار اسززت .نقدشززوندگی بززهعنوان فشارسززنج شززرای بززازار،

سیاستگذاران را از میل و اشتیاق سازندگان بازار برای سپردن سرمایه و ریسککردن در بازارهای مالی باخبر میسازد.

در این نوشتار ،هدو ما در بهتر شویایی نقدشوندگی بازار اوراق بدهی دولتی و عوامل محر آنهاست .در این زمینزه ،عوامزل مزٔوثر

در نقدشوندگی اوراق بدهی دولتی شناسایی و راهکارهایی در جهت بهبود نقدشوندگی این اوراق ارائه میشود .برخزی از مهمتزرین عوامزل
و راهکارها در این خصوص عبارتاند از:
 ) 1ریسک نقدشوندگی اوراق بدهی دولتی یا اسناد خزانه :شوشش این ریسک از طریق ایجاد بازار ثانویٔه فعال بزرای ایزن اوراق انجزام
میشود ،بهنحویکه دارندٔه این اوراق در هر زمان میتواند دارایی خود را بزا سزود یزا زیزان متعزارفی بزه نقزد تبزدیل کنزد .بزهمنظور

تقویت بازار ثانویٔه اوراق بدهی ،الزم است اقداماتی ازجمله ایجاد مشوقهای مالیاتی برای فعاالن در این بازار (مزثالً ایجزاد سزپر
مالیاتی برای اشخاص حقوقی) ،کاهش کارمزد خریدوفروش اوراق بدهی ،و فراهمکردن امکزان بزازارگردانی فعزال بزرای نهادهزای
مالی صورت شذیرد .در ودعیتی که نرخ تورم ثبات نزدارد ،بزهعنوان یزک راهکزار ،میتزوان اوراق مصزون از تزورم را شیشزنهاد داد.

انتشار اوراق بدهی بلندمدت و شوشش ریسک تورم آن با متوس نرخ تورم بلندمدت ،میتواند جذابیتهای الزم بزرای خریزد ایزن

اوراق توس سرمایهگذاران را محیا کند و در افزایش نقدشوندگی اوراق بدهی راهگشا باشد.

 ) 2نبود سازوکار قابلاطمینان برای تسویهحساب اوراق بدهی :یکی از علل عدم اقبال سرمایهگذاران به حضزور در بزازار اوراق بزدهی

نبودِ سازوکار مطمئن برای تسویهحساب اوراق بدهی است .ممکن اسزت حتزی اگزر سزازمان برنامهوبودجزه دسزتور تسزویه داشزته
باشد ،اما خزانهداری وجوه الزم برای تسویه را نداشته باشد .شیشبینی منابع احتیاطی قابلِدستر

در این خصزوص راهگشاسزت.

در ایززن راسززتا ،راهانززدازی حسززاب واحززد خزانززه ( )TSAو اسززتفاده از مانززدههای نقززدی راکززد در حسززابهای دولت زی بززهمنظور
تسویهحساب بموقع اوراق بدهی دولتی راهحلی بسیار مطمئن خواهد بود.

 ) 3عدم شفافیت و بیاطالعی از میزان ریسک (ریسک نوسانات قیمتی) و بازده اوراق بدهی دولتی :تولید اطالعات در زمینزٔه میززان
ریسک و بازدهی اوراق مختل
مختل

و انجام رتبهبندی اوراق میتواند از طریق افزایش شفافیت اطالعاتی ،سرمایهگذاران با ترجیحات

را به حضور در بازار اوراق بدهی تشویق کند .در ایزن راسزتا ،الزم اسزت وزارت اقتصزاد بزا همکزاری و همزاهنگی بانزک

مرکزی با درخواست از شرکتهای رتبهبندی برای ارزیابی ریسک اوراق مختل

بردارند.

و رتبهبندی آنها در جهت رفزع ایزن مشزکل گزام

 ) 4نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز ،تورم و نقلوانتقال سرمایه :مرتفع ساختن نااطمینانیهای ناشی از بیثباتی اقتصادی برای
سرمایهگذاران خارجی میتواند عالوه بر استفاده از ظرفیت منابع مالی آنها برای تٔامین نیازهای مزالی دولزت ،نقدشزوندگی اوراق

بدهی را نیز افزایش دهد .در این راستا ،ایجاد سپردههای ارزی مصون از نوسانات تورم و نرخ ارز با هزدو جزذب سزرمایهگذاران

خارجی اقدامی مٔوثر خواهد بود.

ب
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 ) 5نبود سازوکار قوی و قدرتمند تعیین نرخ بهزره در بزازار :هرگونزه تزالش در جهزت ایجزاد سزازوکار تعیزین نزرخ بهزرٔه بزازارمحور،

نقدشوندگی اوراق را نیز بهبود خواهزد داد .حرکزت بهسزمت بزازار بینبزانیی داراییمحزور میتوانزد سزازوکاری قزوی و قدرتمنزد
بهمنظور تعیین نرخ بهره در بازار ایجاد کند.

 ) 6نبود قانون دائمی در ارتباط با انتشار اوراق بدهی دولتی :عدم مقرراتگذاری کوتاهمدت برای اوراق بدهی دولتی در قزانون بودجزٔه

ساالنه ،که سرمایهگذاران این حوزه را دچار سرگردانی میسازد ،و ایجاد مقزررات دائمزی در ایزن خصزوص در نقدشزوندگی اوراق

بدهی دولتی تٔاثیر شگرفی خواهد داشت .اشکال مقرراتگذاری برای اوراق بدهی دولتی در قوانین بودجٔه ساالنه این است که ایزن
قوانین یکساله است و نمیتوان در قانونی که برای یک سال میبایست اجرا شود ،برای اوراق بدهی بلندمدت مقرراتگذاری کرد

و همچنین برای سرمایهگذاران بیم آن وجود دارد که با تغییرات سیاستی در کشور ،سیاسزتها در زمینزٔه اوراق بزدهی دچزار تغییزر
شوند؛ بنابراین ،الزم است تعهداتی که دولت در افشای اطالعات مربوط به صدور بدهی عمومی دارد ،در احکام و قزوانین دائمزی
مشخص باشد .این تعهد دولت در افشای اطالعات در تواترهای زمزانی مختلز

میتوانزد در جلزب اعتمزاد سزرمایهگذاران مزٔوثر

باشد .همچنین ،روشهای صدور اوراق بدهی و عملیات مدیریت این بزدهیها نیزز الزم اسزت در قزوانین و احکزام دائمزی تعیزین
شده باشد.
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بررسی عوامل مٔوثر در نقدشوندگی بازار بدهی دولتی و ارائٔه راهکار عملیاتی در این زمینه

 1مقدمه
ریسک عدم نقدشوندگی یکی از مهمترین ریسکهایی است که سرمایهگذاران همواره بزا آن مواجهانزد .نقدشزوندگی را میتزوان فراهمبزودن

امکان انجام معامله در حجم باال ،سریع ،و با اختالو قیمتزی شزایین بزرای سزرمایهگذاران دانسزت .سزرمایهگذاران آگزاه و خردمنزد در ازای

خرید داراییهایی که قابلیت نقدشوندگی کمتری دارند ،انتظار بازدهی بیشتری دارند ،زیرا فرصتهایی را که با دراختیارداشتن وجه نقزد و
داراییهزای بززا درجززٔه نقدشززوندگی بیشززتر میتوانسززتند بززا آن مواجززه شزوند ،از دسززت دادهانززد؛ بنززابراین ،عززدم نقدشززوندگی باعززث میشززود
سرمایهگذاران بازده موردانتظار باالتری داشته باشند .منتشرکنندگان اوراق بهادار نیز به نقدشوندگی توجه ویزژهای دارنزد .کشز

قیمتزی کزه

بهواسطٔه نقدشوندگی اتفاق میافتد ،مودوعی بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین ،عالوه بر مزایزایی کزه نقدشزوندگی بزهطور مسزتقیم بزرای
سرمایهگذاران خواهد داشت ،برای بانی و ناشر اوراق نیز میتواند ارزش ایجاد کند .در نهایت ،نقدشوندگی کش

سریع و بهتزر قیمتهزا،

کارایی بازارهای مالی ،و گرایش بیشتر سرمایهگذاران به بازارهای مالی را در شی خواهد داشت که تجمیع این موارد ،جزذب بیشزتر سزرمایه
توس بازارهای مالی و عواید اقتصادی ناشی از آن را بهدنبال دارد.

با کاهش درآمدهای نفتی در برخی از ادوار در ایران بهدلیل عدم توسعهیافتگی بازار اوراق بدهی ،دولتها ناچار به اسزتقراض از بانزک

مرکزی یا شبکٔه بانیی در جهت تٔامینمالی منابع موردنیاز بودجزٔه سزنواتی بودهانزد کزه ایزن امزر عزوارض و عواقزب نزاگواری داشزته اسزت.
درحالیکه وجود یک بازار اوراق بدهی توسعهیافته و عمیق عالوه بر تٔامینمالی بودجٔه سنواتی ،مزایایی ازجمله خریزدوفروش اوراق بزدهی
در بازار ثانویه و فراهمشدن امکان عملیات بازار باز بهمنظور مدیریت نقدینگی توس بانک مرکزی را دارد ،بهعالوه بهواسطٔه وثیقهسزپاری

این اوراق در بازار بینبانیی ،بانکها میتوانند در کوتاهمدت تٔامینمالی کمهزینهتری داشته باشند.

وجود بازار اوراق بدهی دولتی توسعهیافته در کشور ،عالوه بر تٔامینمالی بازارمحورِ کسری بودجٔه دولت ،کاهش سلطٔه مالی را بزهدنبال

دارد .بازار اوراق بدهی دولتی بهمنظور عملکرد صحیح خزود میبایسزت از چنزدین ویژگزی برخزوردار باشزد کزه از مهمتزرین آن میتزوان بزه

قابلیت نقدشوندگی در این بازار اشاره کرد .در همین راستا ،در ایزن شزژوهش تزالش میشزود عوامزل مزٔوثر در نقدشزوندگی در بزازار اوراق

بدهی دولتی شناسایی و راهکارهایی عملیاتی در جهت برخورداری این بازار از قابلیت نقدشوندگی بیشتر ارائه شود.

 2اهمیت و درورت انجام شژوهش برای بانک مرکزی
وجود بازار اوراق بدهی دولتی عالوه بر هدو اصلی خود که تٔامینمالی دولزت اسزت ،اهزداو جزانبی مهمزی ازجملزه فعالشزدن سزازوکار
عملیات بازار باز ،برطروساختن مشکل تنگنای اعتباری بانکها ،سروسامانبخشیدن بزه فعالیتهزای بزازار بینبزانیی ،و حفز اسزتقالل
بانک مرکزی در سیاستگذاری بههمراه دارد.

هرچه این بازار کاراتر و بهینهتر عمل کند ،در تحقق اهداو خزود موفزقتر خواهزد بزود .لزذا ،مطالعزٔه ابعزاد و ویژگیهزای ایزن بزازار در

راستای بهبود عملکرد آن از اهمیت ویژهای برخوردار است .با استقرار یک بازار اوراق بدهی دولتی کارآمد و عمیزق کزه نقدشزوندگی اوراق
بهسهولت در آن ممکزن باشزد ،بانزک مرکززی بزهعنوان نهزاد سیاسزتگذار شزولی در کشزور ،میتوانزد بزا خریزدوفروش اوراق بزدهی دولتزی
کوتاهمدت در بازار ثانویه ،مدیریت نقدینگی و تقادزای کزل اقتصزاد را بزهطور کامزل در دسزت بگیزرد .یکزی از ابزارهزای قدرتمنزد اعمزال

غیرمستقیم سیاست شولی توس بانک مرکزی عملیات بازار باز است که موفقیت آن وابسته به وجود بازار اوراق بزدهی دولتزی توسزعهیافته
است؛ شس هر تالشی در جهت بهبود عملکرد بازار اوراق بدهی دولتی بهنوعی فعالساختن ابزار سیاستگذاری شولی خواهد بود.

 3ماهیت بازار بدهی
بازار بدهی در کنار بازار سهام و بازار مشتقات سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل میدهد که هدو ایزن بزازار ایجزاد سزازوکاری بزرای

تٔامینمالی کوتاهمدت ،میانمدت ،و بلندمدت مخار بخش خصوصی و دولتی است.

بازار بدهی جایی است که خریدوفروش ابزارهای مالی مزرتب بزا بزدهی در آن انجزام میشزود .ایزن بزازار یکزی از بسزترهای مهزم بزرای

افزایش بدهی است .برخی از ابزارهای مالی در بازار بدهی ،اوراق بهادار با درآمد ثابت هستند و بازدهی ثابزت بزه سزرمایهگذاران میدهنزد.

این اوراق شرداخت منظم سود را با نرخ ثابت با بازشرداخت اصل در زمان سررسید ارائه میدهند .به همین دلیل ،بعضاً بازار بدهی به بزازار

1
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با درآمد ثابت 1یا بازار اعتبار 2مشهور است .اوراق با درآمد ثابت شامل اوراق قردٔه خزانه( 3سرسید بلندمزدت معمزوالً سیسزاله) ،اسزناد

خزانٔه میانمدت( 4سررسید دو ،شنج ،و دهساله) ،اسناد خزانٔه کوتاهمدت( 5سررسید تا یک سال) ،اوراق قردٔه شهری ،6گزواهی سزپرده ،۷و
9
سهام ترجیحی ۸است.
جدول  .1انواع اوراق بدهی موجود در بازار بدهی
بازار بدهی
ناشران

 -1شرکتها
 -4شهرداریها

انواع

 -2ارگانهای محلی

 -3بانکها و مٔوسسات مالی
 -6واحدهای بخش عمومی

 -5دولتهای ایالتی و مرکزی
اوراق قرده

دولتی

شرکتی

اوراق بهادار دولتی
شهرداری

اسناد

اوراق بهادار

خزانهداری

تاریخدار

اوراق قردٔه تضمیننشده
اوراق قرده

 ۸نوع از این اوراق شناساییشده

ریسک اعتباری و ریسک نیول
ریسکها

ریسک نرخ بهره
ریسک نقدشوندگی و ریسک تسویه
جمعآوری و تجهیز وجوه در اقتصاد
فراهمکردن بستری برای جمعآوری وجوه مالی توس دولت ،شرکتها ،و ارگانهای دیگر
بهترین گزینه برای زمانیکه افزایش سهام شرکتها گران تمام میشود

مزایا

بازدهی ثابت با ریسک کمتر
نجات نهادهای دولتی از رنج هرگونه بحران نقدینگی
این بدهی توس دارایی نیز ششتیبانی میشود
کمک به دولت در جهت تقویت شروژههای زیربنایی
کمک به شرکتها در جهت تقویت برنامههای رشد و توسعه
بازدهی ثابت بدون درنظرگرفتن نرخ تورم

معایب

سرمایهگذاران صرونظر از افزایش نرخ بهره در بازار ،بازدهی با نرخ بهرٔه ثابت خواهند داشت.
برای ناشران ،گرفتن رتبهبندی اعتباری خوب بسیار دشوار است.
برداشت زودهنگام یا فروش در بازار ،به سرمایهگذار قیمت فعلی اوراق قرده را میدهد.

در بازار بدهی ،اعتبار صادرکننده نقش بسیار مهمی دارد .آژانسهای رتبهبندی اعتباری مانند مودیز ،10اسزتاندارد انزد شزورز ،11فزیچ،12

آیسیآراِی ،13و غیره به همٔه این اوراق بدهی با توجه به اعتبار آنها رتبٔه اعتباری میدهنزد .سزرمایهگذاران شزیش از سزرمایهگذاری در اوراق

بهادار بدهی ،بهشدت به این رتبهبندی اعتماد میکنند.

Fixed-Income Market

1

Credit Market

2

)Treasury Bond (T-Bond

3

)Treasury Notes (T-Notes

4

(Treasury Bills )T-Bill

5

Municipal Bond

6

)Certificate of Deposit (CD

7

Preferred Stocks

8

 9هرچند اسناد خزانٔه کوتاهمدت برخالو اوراق بدهی خزانه و اسناد خزانٔه میانمدت شرداخت سود ثابت یا اصطالحاً کزوشن ندارنزد ،در طبقهبنزدی جززو اوراق بزا درآمزد
ثابت قرار میگیرند.

2

Moody’s

10

Standard & Poor’s

11

Fitch

12

ICRA

13
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بازارهای اوراق قردٔه دولتی در اقتصادهای شیشرفته ،بهعنوان محصزول جزانبیِ نیزاز بزه تٔامینمزالی کسزریهای مزالی (کسزری بودجزه)

بهوجود آمد .خزانهداری ملی آموخته است که وجوه قابلِاطمینانتر و ارزانتر بهدست میآید اگر روشهزای صزدور اوراق ،تشزکیالت بزازار
ثانویه و سازوکارهای تسویهحساب با راحتی و آسایش سرمایهگذاران خصوصی و معاملهگران سازگار شزود .بزا توسزعٔه نقدشزوندگی بزازار،

اوراق قردٔه دولتی به معیارهایی برای قیمتگزذاری سزایر اوراق بهزادار تبزدیل شزدند ،روشهزایی بزرای ایمنسزازی و تثبیزت موقعیزت در
ماندگاری و نوسانات فراهم کردند ،و بهمثابٔه مبانی قراردادهای بازار آتی و وثیقٔه اسزتقراض امزن 1بودنزد .نقزش معیزار بزرای همزٔه کشزورها

دروری بهنظر نمیرسد؛ بهعنوان مثال ،بازار اوراق قردٔه شرکتی ایاالت متحده شیش از جن جهانی اول ،زمانیکه بزدهی دولزت کزم بزود،
نسبتاً از نقدشوندگی برخوردار بود .باوجوداین درحال حادر ،بازار اوراق قردٔه دولتی ممکن است در بازارهای نوظهور درورت بیشزتری

داشته باشد ،زیرا تعداد زیادی شرکتهای خصوصی دارای رتبهبندی خوب برای ارائٔه معیارهای جایگزین ندارند.

 4چرا بازده اوراق بدهی متفاوت است؟
اوراق بدهی بازدهی متفاوتی ارائه میدهند ،زیرا ویژگیهای متفاوتی نشزان میدهنزد کزه در بزازدهی ارائهشزده تزٔاثیر میگزذارد .بزهطورکلی،
اوراق بهادار با ویژگیهای نامطلوب ،بازدهی بزاالتری بزرای جزذب سزرمایهگذاران ارائزه میدهزد .برخزی از اوراق بزدهی دارای ویژگیهزای
مطلوباند .بنابراین ،آنها میتوانند بازدهی نسبتاً شایینی ارائه دهند و همچنان سرمایهگذاران را جذب کننزد .بزازده اوراق بزدهی تحتتزٔاثیر

ویژگیهای زیر است:





ریسک اعتباری (نیول)،

نقدشوندگی،

ودعیت مالیاتی،
زمان تا سررسید.

ریسک اعتباری (نیول)
ازآنجاییکه بیشتر اوراق بهادار در معرض خطر نیول قرار دارند ،سرمایهگذاران بایزد اعتبزار ناشزر اوراق بهزادار را در نظزر بگیرنزد .اگرچزه
سرمایهگذاران همیشه این گزینه را دارند که اوراق بهادار بدون ریسک خزانهداری را خریداری کنند ،اگر بازدهی آنها را برای ریسک جبران

کنند ،ممکن است اوراق بهادار دیگر را ترجیح دهند .بنابراین ،اگر تمام ویژگیهای دیگر بهجز ریسک اعتباری (نیول) برابر باشزند ،اوراق

بهادار با درجٔه نیول باالتر باید شیش از خرید توسز سزرمایهگذاران ،بزازدهی بزاالتری ارائزه دهنزد تزا از جزذابیت الزم بزرای سزرمایهگذاران

برخوردار باشند .ریسک اعتباری معموالً برای اسناد خزانهداری مطر نیست.
نقدشوندگی

سرمایهگذاران اوراق بهاداری را ترجیح میدهند که نقد شوند؛ به این معنی که بهراحتی بتوان آنها را بدون کاهش ارزش به شول نقد تبزدیل
کرد .بنابراین ،اگر همٔه ویژگیهای دیگر برابر باشند ،اوراق بهاداری با نقدشوندگی کمتر باید بازدهی باالتری را برای جزذب سزرمایهگذاران

ارائه دهند .اوراق بدهی با سررسید کوتاهمدت یا بازار ثانویٔه فعال ،نقدشوندگی بیشتری دارند .سرمایهگزذارانی کزه بزه نقدشزوندگی بزاالیی

نیاز دارند (زیرا ممکن است هرلحظه نیاز به فروش اوراق بهادار خود بهصورت نقدی داشته باشزند) ،اوراق بهزادار نقدشزوندهتر را تزرجیح

میدهند ،حتی اگر به این معنی باشد که باید بازده کمتری برای سرمایهگذاری خود بپذیرند .سرمایهگذارانی که تزا زمزان سررسزید اوراق بزه

وجوه خود نیاز نخواهند داشت ،تمایل بیشتری به سرمایهگذاری در اوراق بهادار با نقدشوندگی کمتر دارند تا بازده باالتری کسب کنند.
ودعیت مالیاتی

سرمایهگذاران بیشتر نگزران درآمزد شزس از مالیزات هسزتند تزا درآمزد شزیش از مالیزات (منظزور درآمزدی اسزت کزه از اوراق بهزادار بهدسزت

میآورند) .اگر همٔه ویژگیهای دیگر مشابه باشند ،اوراق بهادار مشمول مالیات باید بازدهی شیش از مالیاتِ باالتری نسبت به اوراق بهزادار
معاو از مالیات ارائه دهند .غرامت ادافی موردنیاز بزرای اوراق بهزادار مشزمول مالیزات بزه نزرخ مالیزات سزرمایهگزذاران فزردی و نهزادی

بستگی دارد .سرمایهگذاران در گروههای مالیاتی یادشده بیشترین سود را از اوراق بهادار معاو از مالیات میبرند.

Secured Borrowing
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زمان تا سررسید

سررسید در میان اوراق بدهی متفاوت است و دلیل دیگری است که بازده اوراق بدهی متفاوت است .ساختار زمانی نرخهای بهزره ،رابطزٔه
بین زمان سررسید و بازده ساالنٔه اوراق بدهی را در یک لحظٔه خاص از زمان تعری میکند ،درحالیکه عوامل دیگر مانند ریسک را ثابزت
نگه میدارد.

 5شناسایی مهمترین عوامل هدایتگر نقدشوندگی اوراق بدهی دولتی
بیشتر سرمایهگذاران (با افق سرمایهگذاری کوتاهمدت) اوراق بهادار سزریع نقدشزونده را بزر اوراق بهزادار دیزر نقدشزونده تزرجیح میدهنزد.
هرچنززززد اگر به سززززرمایهگذاران نرخ بلندمدت باالتری نسبت به متوس نرخ موردانتظار آینده همراه با صرو ریسیی که ارتباط مستقیم با

سررسید دارد شیشنهاد شود ،سررسیدهای بلندمدتتر را ترجیح خواهند داد .بزهعبارت دیگزر ،نرخهزای آتی باید هم نرخ بهرٔه موردانتظار و

هم صرو «نقدشوندگی» را منعیس کنند .دمناً صرو باید برای سررسیدهای طوالنیتزززر بیشزززتر باشزززد .منظزززور از نقدشزززوندگی صزززرفاً
سهولت در خریدوفروش دارایی موردنظر است .برخی از عوامل مربوط بزه نقدشزوندگی شزامل تعزداد اوراق معاملهشزده در هزرروز ،ارزش

اوراق معاملهشدٔه روزانه ،تعداد روزهای معامالتی ،درصد حجم کل معامله به کل ارزش بازار ،تعداد خریداران و دفعات خرید اسزت .یزک
دارایی زمانی نقد بهحساب میآید که بتواند سریع به وجهنقد تبدیل شزود .ایزن تعریز هزم داراییهزای واقعزی و هزم داراییهزای مزالی را
شامل میشود (مهرانی و رسائیان.)13۸۸ ،

نقدشوندگی سهام در بازارهای مالی را میتوان قابلیت جذب روان سفارشهای خریدوفروش تعری

باالیی از اوراق بهادار با هزینٔه شایین و تٔاثیر قیمتی کم را نیز میتوان بهعنوان تعری

کرد .توانایی معاملٔه سریع حجزم

نقدشوندگی در بازارهزای مزالی در نظزر گرفزت .تزٔاثیر

قیمتی کم به این معنی است که قیمت دارایی در فاصلٔه میان سزفارش تزا خریزد ،تغییزر چنزدانی نداشزته باشزد )اسزالمی بیزدگلی و سزارنج،

 .)13۸۷با این تعری

 ،نقدشوندگی در کنار بازدهی و ریسک از مهمترین عوامل تعیینکنندٔه قیمت هر ابزار مالی است.

نقدشوندگی همچنین میتواند بهعنوان شاخص اصلی توسعهیافتگی بازار مطر شود .نقدشزوندگی ابزارهزای مزالی در بزازار سزرمایه از

جهات مختل دارای اهمیت است که ازجملٔه آنها میتوان به تزٔاثیر نقدشزوندگی در رشزد و توسزعٔه بزازار ،تزٔاثیر در هزینزٔه سزرمایه ،عامزل
بهبود عملکرد بنگاهها و کل اقتصاد ،دامن موفقیت عردههای عمومی ابزارهای مالی جدید ،عامل موردتوجزه در مزدیریت سزبد بزههمراه
ریسک و بازده ،تٔاثیر در کارآمدی ابزارهای شوشش ریسزک ،نقزش محزوری نقدشزوندگی بزازار در شزکلگیری قیمتهزا ،و کزاهش هزینزه و
ریسک شذیرهنویسها و بازارسازها و ثبات نظامهای مالی اشاره کرد (فان

و همکاران.)2009 ،

قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار دارای چهار شرط زیر است:
 سرعت قابلیت فروش :یعنی دارندٔه اوراق بتواند در کوتاهترین زمان اوراق خود را به نقد تبدیل کند؛




قابلیت فروش به نرخ جاری بازار در حجم شیشنهادی؛

تعداد زیادی از سرمایهگذاران به خریدوفروش اوراق مایل باشند؛ و

حجم زیاد اوراق ،گستردهبودن مالکیت اوراق (عباسی.)13۸3 ،

اختالو قیمت شیشنهادی خریدوفروش یک ابزار مالی یا شکاو عرده و تقادا بهعنوان یکی از معیارهای نقدشزوندگی آن میتوانزد در

نظر گرفته شود .نسبت گردش یک ابزار مالی یا گردش معامالت آن ،ارزش بازار معامالت و تعداد دفعات معامالت و معیار آمیهزود نیزز از
معیارهای نقدشوندگی بهحساب میآیند.

از نظر سر و لیبک ( ،)2002معیارهای متنوعی برای اندازهگیری نقد شوندگی اوراق وجود دارد .اگرچزه بزین معیارهزای نقدشزوندگی و

هر گروه از معیارها همبستگی وجود دارد ،بین معیارهای دو گروه همبستگی کمی هست .این معیارها به سه گروه زیر تقسیم میشوند:
معیارهای مبتنی بر هزینٔه معامالت

از نظر لسموند ( ،)2004این معیارها هزینههای معامالت داراییهای مالی و گرههای معامالتی بور

را دربرمیگیزرد .شزژوهش چوریزدا و

همکارانش ( )200۸دربارٔه هزینههای معامالتی نشان داد که هزینههای باالی معزامالتی باعزث کزاهش تقادزا و در نتیجزه کزاهش فعزاالن
بازار میشود .از سوی دیگر با کاهش هزینههای معامالتی ،معاملهگران ترجیح میدهند تا از واسطههای بازار در معزامالت اسزتفاده کننزد و
متحمل هزینههای کارگزاری نشوند .در نتیجه ،معامالت در یک بازار یکپارچه و عمیق به قیمزت تعزادلی کمزک میکنزد .شزژوهش فلمینز

( )2003نشان داد که دادههای مربوط به هزینههای معامالتی در دستر

نیست و این هزینهها با شکاو قیمزت خریزدوفروش انزدازهگیری

میشود .این معیار همٔه هزینههای معامالتی را دربرمیگیرد و با استفاده از آن ،میزان نقدشزوندگی را میتزوان انزدازهگیری کزرد .بزا محاسزبٔه
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شکاو ،میتوان میزان نقدشزوندگی انزواع اوراق بهزادار را انزدازهگیری و رتبهبنزدی کزرد .شزکاو قیمزت خریزدوفروش توسز سزر و لیبزک

( )2002از تقسیم تفاوت شیشنهادی قیمت خریزدوفروش بزر میزانگین قیمزت شیشزنهادی محاسزبه شزد .اخزتالو نسزبی قیمزت شیشزنهادی
خریدوفروش به روش زیر محاسبه میشود:
𝑃𝐵 𝐴𝑃 −
𝑃𝐵 𝐴𝑃 +
2

= 𝑖𝐴𝐵

 :iنمونٔه موردبررسی

 :BAاختالو قیمت شیشنهادی خریدوفروش نسبی روزانٔه اوراق بهادار

 :APبهترین قیمت شیشنهادی فروش اوراق بهادار  iدر هرروز

 :BPبهترین قیمت شیشنهادی خرید اوراق بهادار  iدر هرروز
معﻴارهای مبتنی بر حجم معامالت

سر و لیبزززززززززززززک ( )2002اظهار داشتند ﻛه اﻳن معﻴارها حجم معامالت ،ارزش معامالت ،دفعات معامالت ،و نرخ گردش معامالت را
انزززززدازهگیری مزززززیﻛند .اﻳن معﻴارها حجم معامالت بازار را از نوسان قﻴمت متماﻳز میکننزززززد و توس دو عامل گستردگزززززی و عمق بازار

انززدازهگیری مززیشوند .گذشززتهنگری از معاﻳب اﻳن روشهاسززت .از نظر فلمﻴن

( ،)2003حجم معامالت از معیززارهای نقدشززوندگی و از

منابع اطالعاتی برای معاملهگران است .عدم توازن در تقادای خریدوفروش اوراق ،اطالعاتی دربارٔه قﻴمت ارائه میدهد .دع

اﻳن معﻴار

در آن است ﻛه با نوسانات بازار در ارتباط است ﻛه یززک عامل بازدارندٔه نقدشوندگززی است .در شژوهش فلمﻴن  ،از عمززق بازار بززهعنوان
یکززززی از معﻴارهای مبتنززززی بر حجم معامالت برای انززززدازهگیری نقدشوندگززززی استفاده شده است .اﻳن معﻴار از طرﻳق برآورد مﻴزان سهام

عردهشده ﻳا تقاداشده اندازهگیری میشود (فلمین .)2003 ،
معﻴارهای مبتنی بر قﻴمت

از نظر لسموند ( ،)2004اﻳن معﻴارها حرکززززات منظم بازار را بهسمت قﻴمت تعادلززززی نشان مززززیدهند و مززززیتوان آن را با کشززززششذیری
انزززدازهگیری ﻛرد .انزززدازهگیری هزینزززههای معامالتزززی غﻴرمستقﻴم توس اثر قﻴمت برآورد مزززیشود .اﻳن معﻴار بزززهجای معامالت ،فق از

بطه بﻴن بازده موردانتظار و نقدشوندگززی را بﻴان میکنززد .آمﻴهود
اطالعات مربوط به قﻴمت برای برآورد نقدشوندگززی استفاده مززیﻛند و را ٔ

بطه بﻴن بازده موردانتظار و
( )2002معﻴار مبتنی بر قﻴمت را برای برآورد نقدشوندگی بهصزورت زﻳر حساب کزرد .از نظر وی ،اﻳن معﻴار را ٔ
نقدشوندگی را نشان میدهد و از تقسﻴم قدر مطلق بازده بازار بر حجم معامالت در یک بازه زمانی بهدست میآید.
معیار آمیهود بهینهشده توس گوشاالن به روش زیر محاسبه میشود:
𝑡𝑁𝑖.

| 𝑗|𝑅𝑖.
1
=
√∑
𝑡𝑁𝑖.
𝑉𝑜𝑙𝑖𝑗 𝑃𝑖.𝑗−1

𝑡𝐼𝑙𝑙𝑖𝑞𝑖.

𝑗=1

𝑡 :𝑁𝑖.تعداد روزهای معامالتی

𝑗 :𝑅𝑖.بازده اوراق که بهصورت تفادل لگاریتم قیمتی زمان  tو  t-1محاسبه میشود )رایم و همکاران.)200۷ ،
𝑗𝑖𝑙𝑜𝑉 :حجم معامالت اوراق بهادار

 :𝑃𝑖.𝑗−1قیمت شایانی اوراق بهادار (گوشاالن و همکاران.)2009 ،

 6تٔاثیر نقدشوندگی اوراق بدهی دولتی در تحقق نرخ سود سیاستی مدنظر بانک مرکزی
یکی از اهداو اصلی هر بانک مرکزی بحث کنترل تورم و ثبات قیمتهاست و با ایزن منظزور ،بانزک مرکززی بزه اجزرای سیاسزت شزولی در

اقتصاد میشردازد .در دهههای گذشته ،هرکدام از بانکهای مرکزی از ابزارهای مختلفی برای اجرای سیاسزت شزولی اسزتفاده میکردنزد کزه
5

بررسی عوامل مٔوثر در نقدشوندگی بازار بدهی دولتی و ارائٔه راهکار عملیاتی در این زمینه
مهمترین آن نیز کنترل کلهای شولی 1مانند حجم نقدینگی یا شایٔه شولی بود .با گذشت چند دهزه و بزا تیاملیزافتن سیاسزت شزولی و مباحزث

مربوط به اقتصاد کالن ،بانکهای مرکزی به این نتیجه رسیدند که ابزار نزرخ سزود بزرای اجزرای سیاسزت شزولی میتوانزد کزاراتر باشزد .در
واقع ،اگر کنترل تورم و ثبات قیمتها بهعنوان هدو نهایی مدنظر باشد ،نزرخ سزود سیاسزتی در بزازار بینبزانیی میتوانزد بزهعنوان هزدو
میانی موردتوجه باشد .بنابراین ،با توجه به شرای موجود اقتصاد و چشماندازی که بزرای اقتصزاد کزالن از هزر نظزر وجزود دارد ،یزک نزرخ

سودی تعیین میشود که آن نرخ سود بتواند در میانمدت ،بانک مرکزی را به نرخ تورم هدو برساند .نرخ سزود سیاسزتی همزان نزرخ سزود

بازار بینبانیی مطلوب و مدنظر بانک مرکزی است که توس این بانک تعیین میشود و با استفاده از عملیات بازار باز قابلِدستیابی است.
در هر زمان با توجه به فضای اقتصادی یا نرخ تورم هدو ،نرخ سود سیاستی تعیین میشود و با تصویب نرخ سود بازار بینبانیی مطلزوب
در بانک مرکزی ،با استفاده از خریدوفروشی که در عملیات بازار باز در بازار بینبانیی انجام میشود ،نرخ سود بازار بینبانیی به نرخ سود
سیاستی مدنظر رسانده میشود.

زمانیکه نرخ هدو بانک مرکزی در بازار بهدست آمد ،بانک مرکزی از ثبات این نرخ حمایت میکند .در صزورت وجزود مزازاد خزالص

در ذخایر بانکها ،گرایش به کاهش در نرخ منابع بینبانیی در بازار بینبانیی شدید میآید که بانک مرکزی وارد عمل میشود و با سیاسزت
فروش اوراق بدهی ،سعی میکند این ذخایر مازاد را جذب کند .در حالت کمبود ذخایر نیز بانک مرکزی برای حف نرخ سزود ،مبزادرت بزه

خرید اوراق و عردٔه ذخایر میکند .بانک مرکزی به این علت اقدام به هدوگیری نرخ منابع بینبزانیی در بزازار بینبزانیی میکنزد کزه ایزن

نزرخ مسززتقیماً تمزام نرخهززای سززود در اقتصزاد را تحتالشززعاع قززرار میدهزد .نززرخ منززابع بینبزانیی در وامهززای شززبانٔه بینبزانیی کززه تززابع
فراهمبودن ذخایر بانیی و دسترسی بانکها بزه ذخزایر اسزت ،نمزودی از ودزعیت دسترسزی بزه اعتبزار در کزل اقتصزاد محسزوب میشزود.

بنابراین ،بانک مرکزی هدو خود را در تٔاثیرگذاری در نرخ سود در اقتصاد نه از طریق تٔاثیر در نرخ سود در تمام انواع بازارهزا بزا نرخهزای
مختل  ،بلکه صرفاً از طریق تٔاثیر در نرخ منابع بینبانیی شیگیری میکند با علم به اینیه این نرخ نقزش خ دهنزده بزه تمزام نرخهزای سزود

موجود در اقتصاد را ایفا میکند .کلیٔه معامالت بانک مرکزی در عملیات بازار باز میبایست از طریق مزایده و مناقصزه شزس از تعیزین یزک
قیمت شایه انجام شود .در واقع ،اصول حرفهای ایجاب میکند که بانک مرکزی در انتخاب طرو معامله در خرید یا فروش اوراق براسزا
میل مجریان خود تصمیم نگیرد ،بلکه این انتخاب از دل یک بازار کامالً باز و براسا

سیاست به عملیات بازار باز نیز همین مطلب است.

رقابت قیمتی صورت شزذیرد .علزت نامگزذاری ایزن

بانک مرکزی ایران نیز در دی  139۸تصمیم گرفت از ابزار عملیات بازار باز برای کنترل و مدیریت نرخ سزود بزازار بینبزانیی اسزتفاده
کند .بانک مرکزی بهمنظور دستیابی به ثبات قیمتها (کنترل تورم) ،از عملیات بزازار بزاز بزهعنوان یزک ابززار غیرمسزتقیم سیاسزتگذاری
شولی جهت هدایت نرخ سود یکشبٔه بازار بینبانیی حول نرخ سود هدو و مدیریت نقدینگی در این بازار استفاده میکند .بیتردید ،بانک
مرکزی از عملیات بازار باز تنها بهعنوان ابزاری جهت دسزتیابی بزه اهزداو سیاسزتگذاری شزولی اسزتفاده خواهزد کزرد ،لزیکن اجزرای ایزن

عملیات واجد آثار مثبت جانبی متعددی ازجمله افزایش نقدشوندگی داراییهای مالی همانند اوراق بدهی دولتی است.

از طرو دیگر ،هرچه درجٔه نقدشوندگی اوراق بدهی دولتی بیشتر باشد ،ریسک نگهداری ایزن اوراق کزاهش مییابزد و درنتیجزه سزرمایهگذاران

ازجمله بانکها تمایل بیشتری به خریزد و نگهزداری ایزن اوراق خواهنزد داشزت ،زیزرا شرتفزوی سزرمایهگذاری آنهزا نقدشزوندهتر اسزت و بزهراحتی
میتوانند از فرصتهای موجود در بازار استفاده کنند .همچنین بانکها برای انجام عملیات موفق در بازار بینبانیی ،همزواره بایزد بتواننزد بزهراحتی

به منابع نقد دسترسی داشته باشند تا با تٔامینمالی بانکهایی که با کسری نقدینگی روزانزه مواجهانزد ،از سزود تسزهیالتدهی در ایزن بزازار بهرهمنزد
شززوند .ایززن امززر باعززث میشززود بانکهززای دارای کسززری نقززدینگی روزانززه مجبززور نباشززند بززهعلت نبززودِ نقززدینگی کززافی در بززازار بینبززانیی ،بززه
ادافهبرداشززت از بانززک مرکزززی روی آورنززد .بززهعالوه ،ازآنجاکززه عملیززات بززازار بززاز بززا خریززدوفروش اوراق بززدهی دولتززی انجززام میشززود ،درجززٔه

نقدشوندگی این اوراق در موفقیت این عملیات نیز نقش اساسی دارد .درجٔه نقدشوندگی بزاالی اوراق بزدهی دولتزی بزا کمزک بزه انجزام موفزقآمیز
فرایندها در بازار بینبانیی و عملیات بازار باز در دستیابی بانک مرکزی به نرخ سود سیاستی کمکدهنده خواهد بود.

بهعالوه ،درصورتیکه اوراق بدهی دولتی از نقدشوندگی خوبی برخوردار باشند ،بانکها میتواننزد بزا تبزدیل منزابع مزازاد خزود بزه ایزن

اوراق ،از سودآوری بیشتری نسبت به سپردهگذاری این منابع مازاد نزد بانک مرکزی با نرخ ک

کُریدور بهرهمند شوند ،زیزرا در ایزن حالزت

منابع مازاد تبدیلشده به اوراق بهسرعت قابلیت نقدشدن دارد و میتواند با نرخی بیشتر از نرخ ک

داده شود .در این حالت ،نرخ سود بازار بینبانیی از نرخ ک

کُریدور بزه بانکهزای متقادزی وجزوه

کُریدور فاصله گرفته و به نرخ سود هزدو بانزک مرکززی نزدیزک میشزود .از

طرو دیگر ،درحالتیکه اوراق بدهی از نقدشوندگی خوبی برخوردار باشند ،بانکهایی که دارای کمبود منابع هستند مجبور نیسزتند در نزرخ
سق

کُریدور از بانک مرکزی تسهیالت اخذ کنند ،زیرا منزابع نقزد بزهراحتی بزا نرخزی شزایینتر از نزرخ سزق

کُریزدور در بزازار بینبزانیی
Monetary Aggregates
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قابلِدستر

است و از این طریق نیز نرخ سود بازار بینبانیی از نرخ سق

کُریدور فاصله میگیرد و به نرخ هدو نزدیک میشود.

نقدشوندگی اوراق بدهی دولت با کاهش نوسان نرخ سود در کُریدور نرخ سزود نیزز میتوانزد در دسزتیابی بانزک مرکززی بزه نزرخ سزود
سیاستی کمککننده باشد .هرچه نقدشوندگی اوراق بدهی دولت بیشتر باشد ،بهطوریکه بتواند منابع نقد موردنیاز در بازار بینبانیی در هزر
زمان قابلدستر

باشد ،نرخ سود بازار بینبانیی از نرخ سق

وک

کُریدور فاصله میگیرد و به نزرخ سزود سیاسزتی نزدیزکتر میشزود؛

درنتیجه ،هرچه نوسان نرخ سود کمتر باشد ،بانک مرکزی میتواند بازه نوسان نرخ سود در کُریدور را کمتر کند .هرچه نرخ کز

و سزق

کُریدور از هم فاصلٔه کمتری داشته باشد ،تحقق نرخ سود سیاستی ممکنتر خواهد بود.
همچنین ،نقدشوندگی بیشتر اوراق بدهی دولتی باعث افزایش عمق بازار این ابزار میشود ،زیرا معاملهگران بیشتری (ازجمله بانکهزا)

به حضور در این بازار تشویق میشوند و حجم معامالت در بازار افزایش مییابد .در ادامزه بزا ورود شررنز

و اثرگزذار اوراق بزدهی دولتزی

بهعنوان یک ابزار در بازار بینبانیی ،ساختار جدیدی برای این بازار فراهم میشود .در این حالزت ،بانزک مرکززی از حالزت منفعزل خزار

میشود و بهعنوان یک بازیگر فعال در بازار بینبانیی ایفای نقش میکند .ورود بانک مرکزی و خریدوفروش ابزارهای مزالی ازجملزه اوراق

بدهی دولتی باعث میشود که سیستم تعیین نرخ سود (سیستم کریدوری) بتواند از عملکرد مناسبی برخوردار بوده و بازار بینبزانیی کشزور
از نوسانات زیاد در طول سال از ناحیٔه نرخهای مبادالتی در امان باشد .این امر نیز در تحقق نرخ سود سیاستی راهگشاست.

در حالتی که نرخ سود بازار بیشتر از نرخ سود سیاستی است ،بانک مرکزی در بازار بینبانیی میبایست اوراق بدهی دولتزی بخزرد .بزا ایزن

عملیات ،عردٔه شول افزایش و نرخ سود کاهش مییابد .از طرو دیگر ،اگر نرخ سود کمتر از نرخ سود سیاستی باشد ،بانک مرکزی میبایست

با فروش اوراق بدهی دولتی در بازار بینبانیی ،منابع موجود در بازار بینبانیی را جمع کند تا عردٔه شول کاهش یابد و نرخ سود کوتاهمزدت را

افزایش دهد .بنابراین ،عالوه بر اینیه نقدشوندگی اوراق بدهی دولت از نوسانات نزرخ سزود در بزازار بینبزانیی جلزوگیری میکنزد ،میتوانزد از
مسیر اقبال معاملهگران بازار بدهی (بانکها) به سیاست شولی بانک مرکزی و افزایش موفقیت سیاستگذار شولی نیز کمک کند.

 ۷ساختار زمانی نرخ بهره و منحنی بازده
مطابق مطالعٔه نیشات 1و همکاران ( ،)2016این کل ساختار زمانی نرخ بهره است که تیانههای سیاستی را به اقتصاد واقعی منتقل میکند.
سیگنالهای سیاست شولی برای تحریک فعالیت اقتصادی از سطح منحنی بازده و عوامل شیب عبور میکنند .عالوه بر عامل شیب ،عامزل

انحنا نیز نوسانات چرخهای اقتصاد را منعیس میکند .از نتایج کلی مطالعٔه آنها میتوان اسزتنباط کزرد کزه عوامزل شزیب و انحنزا بزهترتیب

بهعنوان شاخصهای ددچرخهای و شیشچرخهای عمل میکنند.

ساختار زمانی نرخ بهره برای شیشبینی نرخ بهره ،شیشبینی رکود ،و تصمیمگیری سرمایهگذاری و تٔامینمالی استفاده میشود.

شیشبینی نرخ بهره

در هر مقطع زمانی ،شکل منحنی بازدهی را میتوان برای ارزیابی انتظارات عمومی سرمایهگذاران و وامگیرنزدگان در مزورد نزرخهزای بهزرٔه

آتی مورداستفاده قرار داد .مطابق نظریٔه انتظارات منحنی بازده شیبدار بهسمت باال عموماً از انتظار نزرخهزای بهزرٔه بزاالتر ناشزی میشزود،
درحالیکه منحنی بازدهی با شیب رو به شایین معموالً از انتظار نرخهای بهرٔه کمتر ناشی میشزود .بااینحزال ،انتظزارات در مزورد نزرخهزای

بهرٔه آتی باید بااحتیاط تفسیر شود ،زیرا نقدشوندگی و ترجیحات سررسید خاص میتواند در شکل منحنی بازده تزٔاثیر بگزذارد .بااینحزال،
عموماً اعتقاد بر این است که انتظارات نرخ بهره عامل اصلی کمککننده به شکل منحنزی بزازده اسزت .بنزابراین ،شزکل منحنزی بایزد نشزانٔه
معقولی از انتظارات بازار در مورد نرخهای بهرٔه آتی ارائه دهد.

شیشبینی رکود
برخی از تحلیلگران بر این باورند که منحنیهای بازده صاو یا معیو

نشاندهندٔه رکود اقتصادی در آیندٔه نزدیک است .منطق ایزن بزاور

این است که با توجه به صرو نقدشوندگی 2مثبت ،چنین منحنیهای بازدهی منعیسکنندٔه انتظار نرخهای بهرٔه شایینتر هسزتند .ایزن بهنوبزٔه

خود معموالً با انتظارات کاهش تقادا برای وجوه وامدادنی همراه است که میتواند به انتظزارات از اقتصزاد روبزه رکزود نسزبت داده شزود.
منحنی بازده در سال  2000صاو یا اندکی معیو

شد .در آن زمان ،شکل منحنی نشاندهندٔه انتظارات از اقتصاد بزا رشزد کمتزر بزود کزه

منجر به کاهش نرخ بهره میشد .در سال  ،2001اقتصاد بهطور قابلِتوجهی دعی

۷

شد و در مار

 ،200۷منحنی بازده یک شزیب منفزی
Nishat
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Liquidity Premium
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خفی

نشان داد که باعث شد برخی از فعاالن بزازار ،رکزود را شزیشبینزی کننزد .در طزول بحزران اعتبزاری سزال  200۸و در دو سزال بعزد،

بازدهی اوراق خزانه با سررسیدهای مختل کاهش یافت .نرخهای بهرٔه کوتاهمدت بارزترین کاهش را تجربه کردند که در نهایت به منحنی
بازدهی صعودی در سال  2010انجامید (مادورا.)2006 ،1
اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری

اگر منحنی بازدهی دارای شیب صعودی باشد ،برخی از سرمایهگذاران ممکن است سعی کنند از بزازده بزاالتر اوراق بهزادار بلندمزدت بهزره

ببرند ،حتی اگر دارای وجوهی برای سرمایهگذاری برای مدت کوتاهی باشند .بازار ثانویه به سرمایهگذاران اجازه میدهد تا این استراتژی را
که بهعنوان «سوار بر منحنی بازده» شناخته میشود ،شیادهسازی کنند .منحنی بازدهی صعودی را در نظر بگیرید ،بهطوریکزه برخزی از اوراق
بهادار یکساله بازده ساالنٔه  ۷درصد را ارائه میدهند ،درحالیکه اوراق قردٔه دهساله بازده ساالنٔه  10درصد را عرده میکنند .سرمایهگذار
با وجوه موجود برای یک سال ممکن است تصمیم بگیرد اوراق قردٔه دهساله را خریداری کند و شس از یزک سزال آنهزا را در بزازار ثانویزه

بفروشد .سرمایهگذار  3درصد بیشتر از آنچه در اوراق بهادار یکساله امکانشذیر بود ،بهدست میآورد؛ امزا تنهزا درصزورتیکه اوراق قردزه

(شس از یکسال) به قیمتی که برای آن خریداری شدهاند فروخته شود .ریسک این راهبرد نااطمینانی در مورد قیمتی اسزت کزه اوراق بهزادار
میتواند در آیندٔه نزدیک به فروش برسد .اگر بازدهی صعودی بهعنوان اجماع بزازار در مزورد نزرخهزای بهزرٔه بزاالتر در آینزده تفسزیر شزود،

انتظار میرود قیمت اوراق بهادار در آینده کاهش یابد.
تصمیمگیری در مورد تٔامینمالی

منحنززی بززازده بززرای شززرکتهایی کززه قصززد انتشززار اوراق قردززه را دارنززد نیززز مفیززد اسززت .بززا ارزیززابی نرخهززای رایززج اوراق بهززادار بززرای

سررسیدهای مختل  ،شرکتها میتوانند نرخهایی که باید برای اوراق با سررسیدهای مختل

شرداخت کننزد ،تخمزین بزننزد .ایزن ممکزن

است آنها را قادر سازد تا سررسید اوراقی که منتشر میکنند تعیین کنند .اگر برای یک دورٔه دوساله به وجوه نیاز دارند ،امزا از روی منحنزی

بازده متوجه میشوند که بازده ساالنٔه بدهی یکساله بسیار کمتر از بدهی دوساله است ،ممکن است برای یزک دورٔه یکسزاله وام بگیرنزد.
شس از گذشت یک سال که آنها این بدهی را شرداخت میکنند ،باید برای یک دورٔه یکسالٔه دیگر وجوه قرض کنند.

 1-۷نظریههای مربوط به ساختار زمانی نرخ بهره
ساختار زمانی نرخ بهره بیانگر دخالت عامل زمزان در تعیزین نزرخ بهزره و نشزاندهندٔه بهرههزای درخواسزتی از ناشزر واحزد بزرای اوراق بزا

سررسید مختل

در یک مقطع زمانی خاص است .از آنجاییکه طبق این تعری

ناشر یک شخص واحد بوده ،بنابراین عامل ریسک برای

همٔه اوراق منتشره توس ناشر یکسان است؛ لذا عاملی که باعث تغییرات نرخ بهرٔه درخواسزتی بزرای اوراق مختلز
میگردد ،عامل زمان تا سررسید است.

منتشزره توسز ناشزر

منحنی ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده 2یکی از مهمترین منحنیهای ساختاری در اقتصاد هر کشور است که روند تغییرات نرخ

و چشمانداز نرخ بهره را در اقتصاد هر کشوری نمایش میدهد .این منحنی که نمایشدهندٔه نرخ سود انزواع اوراق بزدون ریسزک بزر مبنزای
فاصلٔه آنها تا سررسید است ،بهطور ساده مکان هندسی نقاطی است که طول آنها نزرخ بزازده اوراق تٔامینمزالی و عزرض آنهزا فاصزله تزا

سررسید این اوراق است .ساختار زمانی نرخ بهره رایجترین ابزار جهت بررسی رابطه میان نرخهای کوتاهمدت و بلندمزدت اسزت .هرچنزد
که بررسی ساختار زمانی نرخ بهره با اهداو مختلفی صورت میگیرد ،مهمترین دلیل اهمیتِ آن امکان مشاهدٔه انتظارات فعاالن بازارهزای

مالی در مورد شرای اقتصادی آینده است .به بیان دیگر ،ساختار زمانی نرخ بهره میتواند برآیند انتظارات خریزداران و فروشزندگان حادزر

در بازار اوراق تٔامینمالی را در مورد رکود/رونق آتی نشان دهد.

ساختار زمانی نرخ بهره دارای چهار الگوی شکلی صعودی ،نزولی ،کوهانی ،و مستقیم است .منحنی صعودی یا محدب نشاندهندٔه

بیشتربودن نرخ بازده اوراق تٔامینمالی درازمدت از نرخ بازده اوراق کوتاه مدت و منحنی نزولزی یزا مقعزر نشزاندهندٔه نزرخ بزازده اوراق

تٔامینمالی کوتاه مدت بیشتر از نرخ بازده اوراق بلندمدت است .الگوی کوهانی شکل منحنی بازده نیز عموماً نمایانگر این است کزه نزرخ

بازدهی برای اوراق با سررسید کمتر از یک سال صعودی و برای یک سال و بیشتر روندی هموار یا نزولی دربردارد .در شرای خزاص و
بهندرت ،امکان مستقیم بودن منحنی بازده نیز وجود دارد کزه نشزاندهندٔه نزدیزک بودن بزازدهی اوراق کوتاه مزدت و اوراق بلندمزدت بزه
یکدیگر است.
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نرخ بازدهی تا سررسید

کوهانی

زمان باقیمانده تا سررسید

شکل  .1منحنی بازده

اگر نرخ بهره در تمام سررسیدها به یک شکل تحتتٔاثیر شرای موجود قرار میگرفت ،شیب منحنی بازدهی بدون تغییر باقی میمانزد.
بااینحال ،شرای ممکن است باعث شود بازدهی کوتاهمدت بهگونهای تغییر کند که با تغییر در بازده بلندمدت متفاوت باشد.
این فرض که قرضدهندگان اطالعات کاملی در مورد نرخهای بهزرٔه آتزی دارنزد ،چنزدان واقعزی نیسزت و بزه تعزدیل نیزاز دارد .شزذیرش

نااطمینانی در فضای اقتصاد بهمعنای آن است که نرخهای انتظاری (بزرآورد افزراد از نزرخ بهزرٔه آتزی) مبنزای تصزمیمگیری خواهنزد شزد .بزا

درنظرگرفتن این مسئله که قرضدهندگان غالباً ریسکگریزند ،میتوان گفت که اوراق بلندمدت بهطور نظاممند برای قرضدهندگان جذابیت
کمتری نسبت به اوراق کوتاهمدت دارند؛ لذا نرخ بهرٔه مطالبهشده برای آنها بیشتر خواهد بود و به همزین دلیزل اسزت کزه منحنزی بزازده در

حالت عادی غالباً دارای شیب مثبت است.

انتظار افزایش نرخهای بهره در آینده نیز از دیگر عواملی است که میتواند موجب افزایش شزیب منحنزی بزازده شزود؛ اگزر افزراد انتظزار

داشته باشند که در سالهای آتی بنا به دالیلی نظیر ایجاد رونق اقتصادی (و افزایش تقادا برای تٔامینمالی) نرخ بهره افززایش یابزد ،شزیب
منحنی بازده نیز افزایش خواهد یافت .در مقابل ،اگر افراد انتظار داشته باشند که در سالهای آتی بنا به دالیلی نظیر ایجاد رکزود اقتصزادی
(و کاهش تقادا برای تٔامینمالی) نرخ بهره کاهش یابد ،شیب ساختار زمانی نرخ بهره نیز کزاهش مییابزد و احتمزاالً نزولزی خواهزد بزود.

البته ،باید توجه داشت که تنها انتظارات رونق و رکود اقتصادی موجب تغییزر شزیب منحنزی بزازده نمیشزود و مزواردی دیگزر نظیزر انتظزار
افزایش نرخهای بهره در آینده (ناشی از سیاستهای شولی انبساطی یا انقبادی) یا افزایش میزان بازدهی در سایر بازارهزا نظیزر سزپردههای
بانیی نیز میتواند در شیب منحنی بازده اثر بگذارد.
در نهایت نیز باید توجه داشت که در کنار شیب منحنی بازده ،موقعیت کلی آن (سطح) نیزز تزابع سزطح عمزومی نزرخ بهزره در اقتصزاد

است؛ بهعنوان نمونه ،اگر نرخ بهرٔه کلی در یک اقتصاد در محدودٔه  1۸درصد باشد ،برای منحنی بازده نیز (فارغ از شیب مثبت یزا منفزی)
انتظار میرود که میانگین کلی در محدودٔه  1۸درصد باشد .هرگونه کاهش یا افزایش یکباره در سطح نزرخ بهزرٔه اقتصزاد (نظیزر تغییزر نزرخ
سپردٔه بانیی) میتواند انتقال متناسبی را در سطح کلی منحنی بازده ایجاد کند.
دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینیه اطالعات موجود در شیب منحنی بازده در بیشتر موارد ،سیاستهای شولی جاری را منعیس میکند.

بدون شک ،سیاست شولی فعلی در شیب منحنی بازده تٔاثیر میگذارد .بااینحال ،سٔوال جالب این است کزه آیزا اطالعزات ادزافی در شزیب
منحنی بازده در مورد تحوالت برونزای آینده بیش از اطالعاتی است که شیب در مورد اقدامات سیاست شولی جاری بههمراه دارد یا خیزر.

نتایج مطالعٔه استرال و هاردولیس ( )1991نشان میدهد که اطالعات موجزود در شزیب منحنزی بزازده بیشزتر در مزورد متغیرهزایی غیزر از
سیاست شولی جاری است .برخی نیز استدالل کردهاند که متغیر علّی در ششت قدرت شیشبینی منحنی بازده ،سیاست شولی آینده است.

اگر اقدامات فعلی یا برنامههای آتی سیاست شولی بهتنهایی نتواند قابلیت شیشبینی تاریخی شیب منحنی بازده را تودیح دهد ،میتزوان

نتیجه گرفت که از لحاظ تاریخی اطالعات موجود در شیب منحنی بازده نزهتنها بزرای شزیشبینیکننزدگان خصوصزی ،بلکزه بزرای بانکهزای
مرکزی نیز سودمند است .به بیان دیگر در این حالت ،منحنی بازده حاوی اطالعات ارزشمندی است که رمزگشایی از آن میتوانزد سزودمند

باشد .البته همانطور که لوکا

( )19۷6استدالل کرده است ،قدرت شیشبینی تاریخی منحنی بازده به این معنا نیست که منحنزی بزازده در

آینده همچنان مفید خواهد بود ،بهویژه اگر مقامات شولی از ساختار زمانی بهعنوان شاخص فعالیتهای اقتصادی آینده استفاده کنند .دلیزل
آن این است که همبستگیهای تاریخی لزوماً سیاست تغییرناشذیری نیستند .تنها درصورتیکه سیاست شولی نسبت به تولید واقعزی بیطزرو

باشد و همبستگیهای تاریخی شارامترهای مهمی را در برنامههای بهینٔه کارگزاران خصوصی منعیس کند ،شزس از آ گزاهی مقامزات شزولی از

مفیدبودن تاریخی آن ،منحنی بازده همچنان یک شاخص مفید خواهد بود.
9
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نتیجه این است که برای ارزیابی مفیدبودن منحنی بازده در آینده برای مقامات شولی و شیشبینیکنندههای خصوصی ،مهم این اسزت کزه

بررسی کنیم آیا همبستگیهای تاریخی صرفاً مصنوعی از دورٔه نمونه هستند یا منعیسکنندٔه شارامترهای اساسیتری در فرایند تصمیمگیزری
بینزمانی عواملاند.
ٔ
نظریه
نظریه اصلی این مودزوع را بزهخوبی تودیح میدهند:
ٔ
در ارتباط با ساختار زمانی نرخ بهره ،چند نظریٔه مهزم وجزود دارد کزه دو

نظریه تفییک بازار.2
ٔ
انتظارات 1و

نظریه ترجیح افق موردانتظار 5که همهٔ
ٔ
نظریه نقدشوندگی ،4و
ٔ
نظریه انتظارات مطلق،3
ٔ
نظریه انتظارات وجود دارد:
ٔ
تفاسیر متعددی از
آنها یک فردیه دربارٔه رفتار نرخهای آتی کوتاهمدت مطر میکنند و نیز بهنظر میرسد که نرخهای آتی در قراردادهای بلندمدت جاری
بسیار به انتظارات بازار دربارٔه نرخهای آتی کوتاهمدت وابسته است .بااینحال ،این سه نظریه ،بسته به میزان و نحؤه تٔاثیرگذاری سایر

نظریه انتظارات مطلق فرض میکند هیچ عامل نظاممندی غیر از نرخهای کوتاهمدت
ٔ
عوامل در نرخهای آتی ،با هم تفاوت دارند.

موردانتظار در آینده در نرخهای آتی اثر نمیگذارد؛ نظریهٔ نقدینگی و نظریهٔ ترجیح افق موردانتظار ادعا میکنند عوامل دیگری نیز مٔوثرند.

نظریه انتظار آخر گاهی با عنوان نظریههای انتظارات اریبدار 6اشاره میشود.
ٔ
ازاینرو ،به دو
نظریٔه انتظارات

نظریٔه انتظارات ساختار زمانی نرخ بهره بیانکنندٔه رابطه بین نرخ بهرٔه کوتاهمدت و بلندمدت اوراق قرده است؛ بهعبارت دیگر ،این نظریزه

بیانکنندٔه این است که نرخ بهرٔه بلندمدت برابر با میانگین نرخ بهرٔه کوتاهمدت موردانتظار است .در این نظریه ،فرض میشود که انتظزارات
سرمایهگذاران از نرخ بهرٔه آینده بهصورت عقالیی است.

نظریه انتظارات مطلق ،نرخ آتی منحصراً مختص نرخهای موردانتظزززززار در آینزززززده است .لذا ،کل ساختار زمانی در مدتزمان
ٔ
مطابق

دادهشده ،انتظارات جاری خانوادٔه نرخهای کوتاهمدت آینده در بازار را منعیس میکند .از این منظر ،ساختار زمانی افزایشی باید
نشززاندهندٔه انتظزززار بازار از افزایش نرخهززای کوتاهمززدت در آیندٔه نزدیک باشزززد .همینطززور ساختار زمانی تخزززت منعیسکننززدٔه انتظار
ثابتماندن نرخهای کوتاهمدت در آینده است ،درحالیکه ساختار زمانی نزولی باید انتظاری را انعیا دهد که در آن نرخهای کوتاهمزدت

آینده بهطور یینواخت کاهش خواهند یافت.

نظریه انتظارات مطلق یک نقطهدع
ٔ
متاسفانه،
ٔ

دارد که از نظر کیفی نیز بسیار جدی است .این نظریه ریسکهایی که در ذات

سرمایهگذاری در اوراق قرده و اسناد مشابه هستند ،نادیده میگیرد .اگر نرخهای آتی شاخصهای بیعیبی در شیشبینی نرخ بهرههای
آینده باشند ،قیمت قطعی اوراق در آینده مشخص خواهد بود .بازگشت سرمایه در هر مدتزمانی قطعی و مستقل از سررسید اوراقی

خواهد بود که در ابتدا موردنیازند و نیز مستقل از زمان الزم برای نقدکردن اوراق توس

سرمایهگذار خواهند بود .بااینحال ،با عدم

قطعیت دربارٔه نرخهای بهره و قیمتهای اوراق در آینده ،این اوراق به سرمایهگذاری شرخطر تبدیل خواهند شد؛ یعنی بازگشت سرمایه در

افق سرمایهگذاری نامشخص است.
نظریٔه نقدشوندگی

در سال  ،1946هیکس نظریٔه نقدشوندگی را مطر کرده است .سرمایهگذاران در زمان خریزد اوراق قردزه بزه ارزش اسزمی کزوشن و بزازده

حقیقی اوراق قرده توجه میکنند .نااطمینانی تورم باعث نااطمینانی بازده حقیقی اوراق قرده و سرمایهگذاری در اوراق قرده با شزذیرش

ریسک همراه میشود .با گذر زمان ،نااطمینانی تورم و ریسک تورمی اوراق قرده افزایش شیدا میکند .چنانچه صاحبان اوراق قرده قبل از
زمان سررسید ،اوراق قردٔه خود را بفروشند ،تغییر نزرخ بهزره باعزث سزود یزا زیزان سزرمایه میشزود .هرچزه زمزان سررسزید اوراق قردزه

طوالنیتر باشد ،احتمال بیشتری برای زیان در سرمایه وجود دارد .سرمایهگذاران اوراق قردٔه بلندمزدت بزرای جبزران ریسزک خریزد اوراق
قردٔه بلندمدت به شاداش ریسک نیاز دارند .شاداش ریسک برابر با سود نگهداری اوراق قردٔه بلندمدت است و با افززایش زمزان سررسزید

اوراق قرده افزایش شیدا میکند .بهعبارت دیگر ،نرخ بهرٔه بلندمدت عالوه بر نزرخ بهزرٔه موردانتظزار سزرمایهگذار شزامل یزک شزاداش بزرای
نگهداری اوراق قردٔه بلندمدت است که به آن شاداش ریسک یا رجحان نقدینگی گفته میشود.
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نظریه انتظارات مطلق این بود که به ریسکهای سرمایهگذاری اوراق بیتوجه است .در نگهداری اوراق
ٔ
از طرو دیگر ،اشیال

بلندمدت در یک دوره ریسک وجود دارد و این ریسک با سررسید اوراق افزایش مییابد ،زیرا تغییرشذیری سررسید و قیمت با ییدیگر
نظریه نقدشوندگی بیان میدارد که اگر به سرمایهگذاران نرخ بلندمدت باالتری نسبت به متوس نرخ
ٔ
ارتباط مستقیم دارند .به عبارت دیگر،

موردانتظار آینده همراه با شاداش ریسیی که ارتباط مستقیم با سررسید دارد شیشنهاد شود ،سررسیدهای بلندمدتتر را نگه خواهند داشت.

به بیان دیگر ،نرخهای آتی باید هم نرخ بهرٔه موردانتظزار و هم شاداش «نقدشوندگی» را منعیس کنند؛ دمناً شاداش باید برای
سررسیدهای طوالنیتر بیشتر باشد.
طبق این نظریه ،نرخهای آتی دمنی ،برآوردی نااریب از انتظارات بازار از نرخهای بهره در آینده نخواهد بود ،زیرا شاداش نقدشوندگی

را دربرمیگیرند .بنابراین ،منحنی بازده صعودی انتظاراتی را منعیس میکند که بر طبق آنها نرخهای بهره یا در آینده افزایش خواهند
یافت ،یا ثابت میمانند و حتی کاهش نیز مییابند؛ ولی با شاداش نقدشوندگی ،همراه با افزایش سررسید ،سرعت افزایش آنها بهحدی

میرسد که منحنی بازده صعودی را تولید میکند.
نظریٔه تفییک بازار

1

در سال  ،195۷کالبرتسون این نظریه را مطر کرد .در این نظریه ،فزرض شزده اسزت کزه بزازار اوراق قردزه بزا سررسزیدهای مختلز
یکدیگر مجزا هستند؛ همچنین عرده و تقادای اوراق قرده تعیینکننزدٔه نزرخ بهزرٔه اوراق قردزه بزا سررسزیدهای مختلز

از

اسزت .اوراق

قردٔه بلندمدت بهدلیل اینیه همراه با تورم و ریسک نرخ بهره هستند ،بزا اوراق قردزٔه کوتاهمزدت تفزاوت دارنزد .بزا توجزه بزه اینیزه بزازده

انتظاری اوراق قرده با یک سررسید تٔاثیری در بازده اوراق قرده با سررسید دیگر ندارد ،بنابراین اوراق قرده با سررسیدهای مختلز

نمیتوان جانشین همدیگر کرد؛ بهعبارت دیگر ،هیچگونه رابطهای بین بازده اوراق قردٔه کوتاهمدت و بلندمدت وجود ندارد.

را

نظریه تفییک بازار بیان میدارد که رفتار سرمایهگذاران توس جریانات سرمایهگذاری و شسانداز تعیین میشود .دمناً طبق این نظریه،
ٔ

دلیل اصلی شیل منحنی بازده محدودیتهای مدیریت دارایی بدهی (شامل محدودیتهای قانونی و مقرراتی و یا محدودیتهایی که
توس خود افراد ایجادشده) از یک طرو و محدودیتهای وامگیرندگان و وامدهندگان در وامگیری و وامدهی در یک سررسید خاص

نظریه تفییک بازار ،شیل منحنی بازده با عرده و تقادای اوراق بهادار درون هر بخش از سررسیدها تعیین میشود.
ٔ
است .بنابراین در
غیرقابلدفاع بهنظر میرسد ،زیرا حذو ریسکگریزی شیشفرض این نظریه است ،درحالیکه شواهد گویای این مسئله نیست.
ِ
این ترکیب

بنابراین ،انتظار میرود زمانیکه اختالو بین نرخ بازار و نرخ موردانتظار بسیار زیاد شود ،عوامل بازار افق ترجیحی خود را رها کنند .این
تغییر مودع بالقوه ،از افزایش اختالو بین نرخ بازار و نرخ موردانتظار جلوگیری میکند و این مالحظات منجر به بازگشت به نظریهٔ
ترجیح افق موردانتظار میشود.
نظریٔه ترجیح افق موردانتظار

مودیگلیانی و ساتچ در سال  1966این نظریه را مطر کردند .نظریٔه ترجیح افق موردانتظار ترکیبزی از نظریزٔه بازارهزای مجززا و انتظزارات
است (اموندی .)2015 ،سرمایهگذاران و وامگیرندگان ،اوراق قرده با سررسید خاصی را ترجیح میدهند .هنگامیکه تقادا و عرده برای

اوراق قرده با سررسید خاص به نقطٔه تعادل نمیرسد ،بسیاری از سرمایهگزذاران و وامگیرنزدگان تمایزل دارنزد تزا در نقطزٔه غیرتعزاملی بزه
معامله بپردازند .سرمایهگذاران و وامگیرندگان برای انجام این معامله به یک شاداش ریسک نیاز دارند .شاداش ریسک باید به میزانی باشد که

ریسک سرمایهگذاری مجدد را کاهش دهد .این شزاداش ریسزک بزهخاطر نبزود تقادزا بزرای اوراق قردزه بزا سررسزید خزاص و تزر رفتزار
ترجیحی خاص است (کاستا.)2019 ،
نظریه ترجیح افق موردانتظار ،این دیدگاه را میشذیرد که ساختار زمانی ،غیر از شاداش ریسک ،انتظار از روند نرخهای بهره در آینده را
ٔ

منعیس میکند .بااینحال ،این نظریه این ادعا را که شززاداش ریسک باید با سررسید بهصززورت خطی افزایش یابد ،رد میکنزززد .کسانیکه

همه سزرمایهگذاران تمایل به نقزدکردن سرمایهشان در اولین روز
ٔ
نظریه ترجیح افق موردانتظار را مورد استدالل قرار میدهند ،میگویند اگر
ٔ
نتیجه دوم قابزززلِقبول خواهد بود؛ اما این فردیه هم
ٔ
همه وامگیرنزززدگان خواهان وامهزززای بلندمدت باشند،
ٔ
ممین داشته باشند ،درحالیکزززه

میتواند بنا به دالیلی رد شود.

نظریه ترجیح افق موردانتظار میگوید تازمانی که عرده و تقادا برای شول در یک سررسید خاص با هم مطابقت نداشته باشند،
ٔ

برخی وامدهنززززدگان و وامگیرنززززدگان تحریک خواهند شد تا به سررسیدهایی که با این عدم تعادل تضاد دارند ،تغییر مودع دهند ،اگرچه
صرو ریسک باید تاحدی زیاد باشد که بتواند آنها را رادی به این تغییر مودع کند .بنابراین ،میزان صرو ریسک است که میزان جبران
Culbertson
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خطر احتمالی ریسک قیمت یا سرمایهگذاری مجدد را نشان میدهد.

بنا بر این نظریه ،شیل منحنی بازده هم توس انتظار از نرخهزززای بهره در آینده و هم صرو ریسک (مثبت یا منفی) تعیین میشزززود تا
رقبای بازار را برای تغییر مودع از افق موردانتظارشان تحریک کند .با توجه به این نظریه ،منحنی بازده با شیبهای صعودی ،نزولی،

یینواخت ،یا کوهانی همگی امکانشذیرند.

 2-۷ارتباط نقدشوندگی اوراق بدهی با منحنی بازده
انتشار اوراق بهصورت سری بهنحویکه امکان شکلگیری منحنی بازده اوراق فراهم شود ،به دولت کمک میکند تا بتواند به یکی از اهزداو

اصلی خود (مدیریت انتظارات در رابطه با نرخهای سود آینزده) جامزٔه عمزل بپوشزاند .در واقزع ،دولزت میتوانزد بزا مزدیریت حجزم اوراق
عردهشده در بازار ،نرخها را بهسمت شکلدهی منحنی بازده سوق داده و از این طریق در زمینزٔه دیزدگاه دولزت در رابطزه بزا ودزعیت آتزی
بازار مالی عالمت دهد .این عالمتدهی به تغییر انتظارات ذینفعان بازار در راستای اهداو موردنظر دولت کمک خواهد کرد.

با توجه به ایزن تودزیحات ،در اسزتفاده از اوراق بهزادار دولزت جهزت تعمیزق بزازار بزدهی ،الزم اسزت انتشزار اوراق در سررسزیدهای

گوناگون بهنحوی انجام شود که منحنی بازده موردنظر سیاستگذار ایجاد شود؛ بهعنوان مثال ،دولزت میتوانزد حجزم انتشزار اسزناد خزانزٔه
سهروزه ،هفتگی ،دوهفتهای ،سههفتهای ،یکماهه ،و غیره را بهنحوی تنظیم کند تا نرخ بازار براسا منحنزی بزازده مزوردنظر شزکل گیزرد.

باید توجه داشت که انتشار اوراق بدهی در سررسیدهای مختل

بهتر منحنی بازده نیز راهگشاست.

تخمین بازدهی مناسب
بازدهی مناسبی که برای اوراق بدهی ارائه میشود ،براسا

برای گرفتن ویژگیهای مختل

عالوه بر اینیه به نقدشوندگی اوراق بزدهی کمزک میکنزد ،در شزکلگیری

نرخ اوراق بدون ریسک (اسناد خزانه) برای سررسید مربوطزه ،بزا تعزدیلهایی

است .مدلی که این تخمین را به تصویر میکشد ،ممکن است بهصورت زیر مشخص شود:

 =Ynبازده اوراق بدهی  nروزه؛

𝐴𝑇 𝑌𝑛 = 𝑅𝑓.𝑛 + 𝐷𝑃 + 𝐿𝑃 +

𝑛 =𝑅𝑓.بازده اوراق بهادار خزانهداری  nروزه (بدون ریسک)؛

 =DPشاداش نیول برای جبران ریسک اعتباری؛

 =LPشاداش نقدشوندگی برای جبران نقدشوندگی کمتر؛
 =TAتعدیل بهدلیل تفاوت ودعیت مالیاتی.

اینها ویژگیهایی هستند که شناسایی شدهاند و تفاوتهای بازدهی بین اوراق بهادار را تودزیح میدهنزد .اگرچزه سررسزید مشخصزٔه

دیگری است که میتواند در بازدهی تٔاثیر بگذارد ،در اینجا لحاظ نمیشود ،زیرا بزا تطبیزق سررسزید اوراق بزا سررسزید اوراق بهزادار بزدون
ریسک کنترل میشود .بازده ارائهشده در اوراق بدهی بهطور مثبت با نزرخ اوراق بزدهی بزدون ریسزک رایزج و شزاداش ریسزک اوراق بهزادار

( )RPمرتب است .این شاداش ریسک هرگونه ویژگی ریسک اوراق بهادار ازجمله ریسک اعتبزاری و ریسزک نقدشزوندگی را دربرمیگیزرد.
همانگونه که وادح است ،شاداش نقدشوندگی اوراق بدهی یکی از ویژگیهایی است که میتواند در منحنی بازده تٔاثیرگذار باشد.

برخی از سرمایهگذاران ممکن است ترجیح دهند بهجای اوراق بهادار بلندمدت ،اوراق بهادار کوتاهمدت داشزته باشزند ،زیزرا سررسزید

کوتاهتر نشاندهندٔه نقدشزوندگی بیشزتر اسزت .در ایزن مزورد ،آنهزا ممکزن اسزت مایزل بزه نگهزداری اوراق بهزادار بلندمزدت باشزند ،تنهزا
درصورتیکه با یک شاداش برای درجٔه نقدشوندگی شایینتر جبزران شزوند .اگرچزه اوراق بلندمزدت میتواننزد شزیش از سررسزید نقزد شزوند،
قیمت آنها نسبت به نوسانات نزرخ بهزره حسزا تزر اسزت .اوراق بهزادار کوتاهمزدت معمزوالً نقدشزوندهتر در نظزر گرفتزه میشزوند ،زیزرا

بهاحتمال زیاد بدون کاهش ارزش به شول نقد تبدیل میشوند.

ترجیح برای اوراق بهادار کوتاهمدت نقدشوندهتر ،فشار صعودی را بر شیب منحنی بازدهی وارد میکند .نقدشزوندگی ممکزن اسزت در
برخی مواقع برای سرمایهگذاران یک عامل حیاتیتر از سایر عوامل باشد و برایناسزا شزاداش نقدشزوندگی در طزول زمزان تغییزر میکنزد.

همانطور که شاداش نقدشوندگی تغییر میکند ،منحنی بازده نیزز تغییزر خواهزد کزرد .ایزن نظریزٔه شزاداش نقدشزوندگی 1اسزت (گاهیاوقزات

بهعنوان نظریٔه رجحان نقدینگی 2شناخته میشود) (مادورا.)2006 ،
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شکل  2شامل سه نمودار است که هم وجود نظریٔه انتظارات و هم شاداش نقدشوندگی را منعیس میکند .هر نمودار انتظارات متفزاوتی

از نرخ بهره را در بازار نشان میدهد .صرونظر از شیشبینی نرخ بهره ،منحنی بازدهی به روشی مشابه تحتتٔاثیر شزاداش نقدشزوندگی قزرار
میگیرد.

شکل  .2تٔاثیر شاداش نقدشوندگی در منحنی بازده تحت سه سناریوی مختل
برآورد نرخ آتی براسا

شاداش نقدشوندگی

وقتی نظریٔه انتظارات با نظریٔه نقدشوندگی ترکیب میشود ،بازده یک اوراق بهادار لزوماً برابر بزا بزازده سزرمایهگذاریهای متزوالی در اوراق
بهادار کوتاهمدت در افق سرمایهگذاری مشابه نخواهد بود؛ بهعنوان مثال ،بازده اوراق بهادار دوساله اکنون اینگونه تعیین میشود:
+ 𝐿𝑃2

) 𝑡+1 𝑟1

= (1 + 𝑡 𝑖1 )(1 +

2
) 𝑡+1 𝑖2

(1 +

کزه در آن  LP2نشززاندهنززدٔه شزاداش نقدشززوندگی یززک اوراق بهززادار دوسزاله اسززت .بززازده تولیدشززده از اوراق بهزادار دوسززاله بایززد از بززازده
سرمایهگذاریهای متوالی در اوراق بهادار یکساله بیشتر باشد که با شاداشی نقدشوندگی کمتر را برای سرمایهگذار جبران میکند .رابطٔه بین
شاداش نقدشوندگی و مدتزمان تا سررسید را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
0 < 𝐿𝑃1 < 𝐿𝑃2 < 𝐿𝑃3 < 000 < 𝐿𝑃20

که در آن زیرنویسها نشاندهندٔه سالها تا سررسید هستند .این بدانمعناست که شاداش نقدشوندگی در تفاوت بین نرخ بهرٔه سزاالنٔه اوراق
بهادار یکساله و 20ساله تٔاثیر بیشتری نسبت به تفاوت بین نرخ بهرٔه اوراق بهادار یکساله و دوساله دارد.
اگر نقدشوندگی در منحنی بازده تٔاثیر بگذارد ،نرخ آتی انتظارات بازار از نرخ بهرٔه آتی را بیشازحد برآورد میکند .یک فرمزول مناسزب

تر برای نرخ آتی شاداش نقدشوندگی را بهحساب میآورد .با بازآرایی عبارات معادلٔه قبلی برای نرخهای آتی ،نرخ آتزی یکسزاله را مزیتزوان

بهصورت زیر بهدست آورد:

𝟐)

(𝟏 + 𝑡 𝑖2
𝟐𝑷𝑳
−𝟏−
𝟏 + 𝑡 𝑖1
𝟏 + 𝑡 𝑖1

=

𝑡+1 𝑟1

حتی باوجود شاداش نقدشوندگی ،منحنیهای بازده همچنان میتوانند برای تفسیر انتظارات نزرخ بهزره اسزتفاده شزوند .منحنزی بزازدهی

صاو به این معنا تفسیر میشود که بازار انتظار کاهش جزئی در نرخهای بهره را دارد (بدون تٔاثیر شاداش نقدشوندگی ،منحنی بزازده دارای

شیب اندکی رو به شایین بود) .یک شیب اند بهسمت باال بهعنوان عدم تغییر موردانتظار در نرخ بهزره تفسزیر مزیشزود؛ درصزورتیکه اگزر
شاداش نقدشوندگی حذو شود ،این منحنی بازده صاو خواهد بود.
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منحنی بازده (بهعنوان جزء ساختاری نرخ سود) ،رشد اقتصادی واقعی را شیشبینی 1و انتظارات شرکتکنندگان بازار دربزارٔه نزرخ سزود

را منعیس میکند؛ ازاینرو ،در تصمیمات بانکها اثر میگذارد (استرال و هاردولیس .)1991 ،2برای شیشبینزی نزرخ سزود ،بزرآورد قیمزت
یک اوراق بهادار بهعنوان شاخص تعادل بین سررسید و بازدهی استفاده میشود (عثمان و همکاران.)2015 ،3

شیب منحنی بازده ،بهعنوان تفاوت بین نرخ سودهای بلندمدت و کوتاهمدت ،یک شاخص شیشرفته برای شیشبینی نوسزانات اقتصزادی

است (بوخاتم و سکوهی .)201۷ ،4شیب منحنی بزازده بزهعنزوان بزازدهی از تفزاوت بزین نزرخ اوراق قردزٔه دوسزاله و متوسز نزرخ سزود

بینبانیی هفتگی محاسبه میشود .درعینحال ،در صورت نبودِ بازار اوراق قرده میتوان از تفاوت نزرخ سزود یکسزاله و شزنجسزاله بزرای
محاسبٔه شیب منحنی بازده استفاده کرد .ازآنجاکه منحنی بازده میتواند شیشرفتهای آیندٔه اقتصاد را شزیشبینزی کنزد ،انتظزار مزیرود کزه بزا
ایجاد شرای انتظارات آینده ،رفتار و سود بانکها را تحتتٔاثیر قرار دهد (ایدمیر و آونس.)2016 ،

انتظارات نرخ سود عامل اصلی تٔاثیرگذاری در شکل منحنی بازده است و شکل این منحنی دلیلی منطقی برای انتظارات بازار از نرخهزای سزود

آتی است .اگرچه سرمایهگذاران از منحنی بازده برای تفسیر انتظارات عمومی بازار استفاده میکنند ،مزیتواننزد نزرخ سزود را شزیشبینزی کننزد .آنهزا
شیشبینی نرخ سود را با تفسیر منحنی بازده مقایسه میکنند و میتوانند روی اوراق بهزادار متفزاوتی سزرمایهگزذاری کننزد .برخزی تحلیلگزران اعتقزاد

دارند که منحنی بازده مسطح یا معیو  ،حاکی از رکود اقتصادی در آیندٔه نزدیک است .این منطق وجود دارد کزه اگزر صزرو نقدشزوندگی مثبزت

وجود داشته باشد ،منحنی بازده انتظار نرخ سود شایین را نشان میدهد .ازآنجاکه این دیدگاه با انتظار کاهش تقادا برای وام همزراه اسزت ،لزذا مزی
تواند به یک رکود منجر شود .هرگاه که منحنی بازده مسطح یا معیو

شود ،شس از مدت کوتاهی رکود اتفاق خواهد افتاد (مادورا.)2006 ،

ازآنجاکه شیب صعودی منحنی بازده بهمعنای انتظار افزایش نرخ سود در آینده است ،انتظزار مزیرود کزه قیمزت اوراق بهزادار در آینزده

کاهش یابد .در اینصورت سرمایهگذاران تنها زمانی اقدام به خرید اوراق قردٔه بلندمدت برای یزک دورٔه کوتزاهمزدت مزیکننزد کزه معتقزد

باشند شیشبینی بازار از منحنی بازده نادرست باشد .شیشبینی بازار که از منحنی بازده نشئت میگیزرد ،اغلزب بزا نزرخ سزود واقعزی تفزاوت
دارد .نهادهای مالی که سررسید بدهی آنها با سررسید دارایی آنها متفاوت است ،معموالً به منحنی بزازده توجزه دارنزد .بزانیی را در نظزر
بگیرید که بیشتر وجوه خود را از طریق سپردههای کوتاهمدت تٔامین میکند و این وجوه را برای اعطزای وامهزای بلندمزدت یزا خریزد اوراق

بهادار بلندمدت استفاده میکند .وجود یک منحنی بازده با شیب صعودی برای این بانک مطلوب است ،زیرا نرخ ساالنٔه سپردههزای کوتزاه

مدت از نرخ ساالنٔه سرمایهگذاری بلندمدت بسیار کمتر است .اگر منحنی بازده مسطح باشد ،سود ناخالص بانزک بیشزتر مزیشزود .برخزی

بانکهای تجاری برای رسیدن به سود بیشتر از محل سپردههای کوتاهمدت و سرمایهگذاریهای بلندمدت ،تالش میکنند براسا منحنزی
بازده با شیب صعودی سرمایهگذاری کنند .باوجوداین ،اگر بانک اعتقاد داشته باشد که شیب صعودی منحنی بازده نشاندهنزدٔه نزرخ سزود

باالتر در آینده است (طبق نظریٔه انتظارات) ،انتظار دارد که هزینٔه وام در طول زمان افزایش یابد ،زیرا سپردههزای آتزی ،نزرخ سزود بزاالتری
خواهند داشت .اگر نرخ سود افزایش یابد ،وامهای بلندمدت شرداختشده با نرخ ثابت ،بازده نسبتاً کمی خواهند داشت (همان).

چنانچه انتظارات به باالرفتن نرخ بهرٔه رسمی کشور باشد (حزالتی کزه منحنزی بزازده صزعودی اسزت) ،سزرمایهگذاران تزرجیح میدهنزد

نقدینگی خود را نزد بانکها سرمایهگذاری کننزد و اقبزالی بزه خریزد اوراق بزدهی و شزذیرش ریسزکهای مزرتب بزا آن ندارنزد ،زیزرا از نظزر
سرمایهگذار ،سپردهگذاری در بانک و کسب سود از این طریق مطمئنتر است .با کاهش تقادا برای خرید اوراق بدهی که منجزر بزه کزاهش

نقدشوندگی این اوراق در بازار میشود ،قیمت اوراق بدهی نیز کاهش مییابد که این امر منجر به افزایش نرخ بازدهی اوراق بدهی خواهزد
شد ،زیرا فاصلٔه قیمت اسمی و قیمت خرید اوراق در این حالت بیشتر میشود .شس در این حالت ،کاهش نقدشوندگی اوراق بزدهی منجزر
به افزایش نرخ بازدهی اوراق بدهی میشود.
 1شیب مثبت منحنی بازده با افزایش فعالیت اقتصادی واقعی در آینده همراه است؛ فعالیتهایی از قبیل مصرو (کاالهزای بزیدوام بزهعالؤه خزدمات) ،کاالهزای بزادوام
مصروکننده و سرمایهگذاری .این شیب دارای قدرت شیشبینی فوقالعادهای برای برخی شاخصهای شیشرو مثل نرخ بهرٔه واقعی کوتاهمدت ،عقبماندگی رشد فعالیت
اقتصادی ،و نرخ تورم عقبافتاده است و از شیشبینیهای نظرسنجی ،چه در نمونه و چه خار از نمونه ،بهتر عمل میکند .از نظر تاریخی ،اطالعات موجزود در شزیب

ازجمله عوامل دیگری را که مستقل از سیاستهای شولی بودند ،منعیس میکند و بنابراین این شیب میتواند اطالعات مفیدی هم برای سزرمایهگذاران خصوصزی و هزم

برای سیاستگذاران ارائه دهد .در اینجا بهاجمال ،رابطهای که با استفاده از شیب منحنی بازده قابلیت شیشبینی فعالیتهای اقتصادی واقعی را دارد ،معرفی میشود:
𝑁

𝑡𝜖 𝑌𝑡.𝑡+𝑘 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑡 + ∑ 𝛽𝑖 𝑋𝑖𝑡 +
𝑖=1

𝑘 𝑌𝑡.𝑡+درصد تغییر  GNPواقعی از سهماهٔه فعلی  tبه سهماهٔه آتی  t+kاست 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑡 .شزیب منحنزی بزازده اسزت کزه از تفزاوت بزین دو نزرخ بهزرٔه اوراق بزدهی بزا
سررسیدهای متفاوت بهدست میآید Xit .سایر متغیرهای اطالعاتی موجود در سهماهٔه  tرا نشان میدهد .اطالعات بیشتر در :استرال و هاردولیس.1991 ،
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بررسی عوامل مٔوثر در نقدشوندگی بازار بدهی دولتی و ارائٔه راهکار عملیاتی در این زمینه
در حالت دیگر ،چنانچه انتظارات به شایینآمدن نرخ بهرٔه رسمی باشد ،بازدهی سرمایهگذاری در بانک کاهش مییابد و این امر منجر به

تشویق سرمایهگذاران جهت خرید اوراق بدهی میشود و از دید سرمایهگذاران فرصزت مناسزبی بزرای سزرمایهگذاری در بزازار اوراق بزدهی
فراهم شده است .در نتیجه ،تقادا برای اوراق بدهی افزایش مییابد که این امر بزه افززایش قیمزت اوراق و افززایش درجزٔه نقدشزوندگی آن

منجر میشود .با افزایش قیمت اوراق بدهی ،فاصلٔه قیمت اسمی اوراق با قیمت خرید آن کاهش مییابد و در نتیجه از نزرخ بزازدهی اوراق

بدهی کاسته میشود .شس در این حالت ،افزایش نقدشوندگی اوراق بدهی منجر به کاهش نرخ بازدهی اوراق بدهی میشود.

 ۸شناسایی موانع نقدشوندگی اوراق بدهی دولتی و راهکارهایی جهت تقویت آن
انتشار اوراق بدهی ازجملٔه عواملی است که میتواند به کش

نرخ سود حقیقی در اقتصاد کمک کند و منجر به تعیین نرخ سود در بزازار و

جایگزین سیاستهای توصیهای و دستوری تعیین نرخ سود شود .لذا ،انتشار اوراق بدهی منجر به تقویت ابزارهای سیاسزت شزولی خواهزد
شد .همچنین ،افزایش قدرت بهینهیابی ترازنامه واسطههای مالی از طریق تنوعبخشی ابزارهزا و ارائزٔه ابزارهزای کمریسزک از دیگزر مزایزای

بازار بدهی خواهد بود (کریمی و سلمانی .)1396 ،تحقق اهداو مدنظر انتشار اوراق بدهی و ایجاد بازار بدهی زمانی ممکن است که این

اوراق از نقدشوندگی کافی برخوردار باشند .موانع مختلفی شیش روی نقدشوندگی این اوراق قرار دارد که در زیر به شناسایی آنها شرداختزه
و راهکارهایی در جهت تقویت میزان نقدشوندگی این اوراق ارائه شده است:

 ) 1ریسک ناشی از تالطمات و بیثباتی اقتصادی :با توجه به اینیه اوراق بدهی دولتی با ریسک ناشی از کاهش ارزش شول ملزی
و ریسک ناشی از تورم مزمن روبهرو هستند ،بنابراین بدون شیشبینزی تمهیزداتی بزرای شوشزش ایزن مخزاطرات ،انتشزار اوراق

بدهی موردنظر بینتیجه خواهد بود .در ودعیتی که نرخ تورم ثبات ندارد ،نمیتوان اوراق بلندمدت با نرخ مشخصزی منتشزر
کرد و انتظار داشت که جامعٔه آن را بپذیرد .بهعنوان یک راهکار ،میتوان اوراق مصون از تورم را شیشزنهاد داد .اوراق مصزون
از تورم با شناورکردن نرخ بازدهی میتواند این مشکل را حل کند .انتشار اوراق بدهی بلندمدت و شوشش ریسک تزورم آن بزا

متوس نرخ تورم بلندمدت ،میتواند جذابیتهای الزم برای خرید این اوراق توس سرمایهگذاران را محیا کند و در افززایش

نقدشوندگی اوراق بدهی راهگشا باشد.
 ) 2ریسک ناشی از نبودِ بازار ثانویٔه مناسب برای اوراق :یکی از موانع نقدشوندگی اوراق بدهی دولتزی نبزودِ بزازار ثانویزٔه فعزال و
کارآمد برای این اوراق است .در کشورهای دیگر ،ریسک نقدشوندگی اوراق قرده یزا اسزناد خزانزه را از طریزق ایجزاد بزازار
ثانویه (بور ) برای آنها خنثی میسازند ،بهنحویکه دارندٔه این اوراق در هر زمان میتواند دارایی خزود را بزا سزود یزا زیزان

متعارفی به نقد تبدیل کند؛ ولی در ایران بهرغم حضور اوراق بزدهی در بزازار ثانویزٔه نقدشزوندگی ،ایزن اوراق بزا چالشهزایی
روبهروست .در ایران ،چنانچه قرار باشد این ریسک شوشزش داده شزود ،بزهناچار الزم اسزت نزرخ سزپردٔه ثابزت بزانیی بزدون
ریسک مبنا قرار گیرد و برای سایر ریسکها (ازجمله ریسزک تورمهزای بزاال) درصزدی بزه آن افززوده شزود .ازآنجاکزه میززان

ریسکهای اوراق بهادار با زمان سررسید آن رابطه دارد و با توجزه بزه اینیزه اوراق بهزادار قابزلِطراحی بزهعنوان اوراق بزدهی

معموالً بلندمدتاند (در امریکا اوراق خزانٔه دولزت فزدرال معمزوالً دارای سررسزید  20یزا  30سزاله هسزتند) ،بنزابراین نزرخ

بازدهی موردانتظار این اوراق در کشوری مانند ایران باید بهمراتب بیشزتر از نزرخ سزود بزدون ریسزک سزپردٔه ثابزت یکسزاله

باشد تا انگیزٔه الزم برای خریداران بالقؤه آن ایجاد کند و منجر به تقویت بازار ثانویزٔه ایزن اوراق شزود .بزهعالوه ،اسزتفاده از

بازارگردانهای قوی و حرفهای در فعالساختن بازار ثانویٔه اوراق بدهی و افزایش نقدشوندگی این اوراق تٔاثیر زیادی دارد.

 ) 3نبود سازوکار قابلِاطمینان برای تسویهحساب اوراق بدهی :نبودِ سازوکار قابلِاطمینان برای تسویٔه اوراق بدهی میتوانزد یکزی از
علل عدم اقبال سرمایهگذاران به حضور در بازار اوراق بدهی باشد ،زیزرا حتزی اگزر سزازمان برنامهوبودجزه دسزتور تسزویه داشزته
باشد ،ممکن است خزانهداری وجوه الزم برای تسویه را نداشته باشد .در چنین شزرایطی ،ریسزک سزرمایهگذاری در اوراق بزدهی

دولتی برای خریداران آن باال خواهد بود .در نتیجه ،سرمایهگذار مسلماً نزهتنها تمزایلی بزه سزرمایهگزذاری در اوراق بهزادار دولتزی
نخواهد داشت ،بلکه با توجه به این امر که ودعیت مالی دولت شاخصٔه اطمینان در سرمایهگذاری یک کشور اسزت ،تمزایلی بزه

سرمایهگذاری در بخش خصوصی کشور نیز نخواهد بود .اگرچزه دولزت طزی سزالهای اخیزر تمزام تعهزدات خزود را انجزام داده

است و نیول اوراق مشاهده نشزده اسزت ،شیشبینزی منزابع احتیزاطی بزرای تسزویٔه اوراق بزدهی احتمزال وجزود ریسزک در ذهزن
سرمایهگذاران از این منبع را خنثی میکند .در این راستا ،راهاندازی حساب واحد خزانزه ) 1 (TSAو اسزتفاده از مانزدههای نقزدی
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راکد در حسابهای دولتی بهمنظور تسویهحساب بموقع اوراق بدهی دولتی راهحلی بسیار مطمئن خواهد بود.

 ) 4عززدم شززفافیت و بیاطالعززی از میزززان ریسززک و بززازده انززواع اوراق بهززادار ازجملززه اوراق بززدهی دولتززی :از اصززول اولیززٔه
سرمایهگذاری تناسب ریسک و بازدهی در گزینههای مختلز سزرمایهگذاری اسزت .سزرمایهگذاران مختلز براسزا میززان
تحمل ریسک و انتظار از بازدهی اقدام به سرمایهگذاری میکنند .در این رابطه ،نیاز است تا ریسکها و بزازدهی موردانتظزار

را مالحظه کنند و اقدام نیند .تولید اطالعات در زمینٔه میزان ریسک و بازدهی اوراق مختل

که منجر به شفافیت در انتشزار

اوراق بهادار میشود ،از طریق مٔوسسات رتبهبندی بینالمللی یا داخلی صورت میگیرد و نمرٔه اعتبار دلیلی بر سرمایهگزذاری
است .هرچند اوراق بدهی دولتی از باالترین اعتبار و کمترین ریسک برخوردارند ،وجود اطالعات کافی و معتبر در خصوص

ریسک و بازدهی اوراق بهادار خصوصاً اوراق بدهی برای سرمایهگذاران اطمینانبخش است .متٔاسفانه ،این دع

ساختاری

در نظام مالی کشور وجود دارد که منجزر بزه عزدم اسزتقبال سزرمایهگذاران بزرای حضزور در بزازار بزدهی میشزود کزه ایزن امزر

نقدشوندگی اوراق بدهی را با مشکل مواجه میسازد .در این راستا ،الزم است وزارت اقتصاد با همکاری و همزاهنگی بانزک
مرکزی با درخواست از شرکتهای رتبهبندی برای ارزیابی ریسک اوراق مختل

گام بردارند.

و رتبهبندی آنها ،در جهت رفع این مشکل

 ) 5عدم حضور سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در اوراق بدهی ایران :یکی از مهمترین فرصتهای شیش روی دولزت

ها جهت تٔامینمالی موردنیاز ،جذب سرمایهگذاران خارجی است .در ایران ،وجود مشکالتی ازجمله تزورم مززمن ،نوسزانات
نرخ ارز ،مشکالت ناشی از نقلوانتقال شول و سزرمایه مزانع از ورود سزرمایهگزذاران خزارجی جهزت سزرمایهگذاری در اوراق
منتشرشده میشود .متٔاسفانه ،ابزار مناسبی برای شوشش این ریسکها وجود ندارد تا سرمایٔه خارجی وارد بازار اوراق بهزادار

شود .لذا ،اگر نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز ،تورم ،و نقلوانتقال سرمایه برای سرمایهگذاران خارجی کزاهش یابزد،

عالوه بر استفاده از ظرفیت منابع مالی آنها برای تٔامین نیازهای مالی دولت ،نقدشزوندگی اوراق بزدهی نیزز افززایش خواهزد
یافت .در این راستا ،ایجاد سپردههای ارزی مصون از نوسانات تورم و نرخ ارز با هدو جذب سرمایهگذاران خارجی اقزدامی
مٔوثر خواهد بود.

 ) 6نبود سازوکار قوی و قدرتمند تعیین نرخ بهره در بازار :هرگونه تالش در جهت ایجاد سازوکار تعیزین نزرخ بهزرٔه بزازارمحور،
نقدشوندگی اوراق را نیز بهبود خواهد داد .استفاده از سیسزتم کُریزدور نزرخ سزود در بزازار بینبزانیی ،کزه سزاختاری مناسزب
جهت انجام عملیات بازار باز شیش روی بانک مرکزی قرار میدهد ،سازوکاری موفق برای تعیزین نزرخ بهزره در بزازار اسزت.

الزمٔه موفقیتآمیزبودن این سازوکار نیز فراهمساختن زمینٔه حضزور شرقزدرت بانکهزا در عملیزات بزازار بزاز اسزت .حرکزت
بهسمت بازار بینبانیی داراییمحور میتواند سازوکاری قوی و قدرتمند بهمنظور تعیین نرخ بهره در بازار ایجاد کند.

 ) ۷نبود قانون دائمی در ارتباط با انتشار اوراق بدهی دولتی :عدم مقرراتگذاری کوتاهمزدت بزرای اوراق بزدهی دولتزی در قزانون
بودجززٔه سززاالنه کززه سززرمایهگذاران ایززن حززوزه را دچززار سززرگردانی میسززازد و ایجززاد مقززررات دائم زی در ایززن خصززوص ،در
نقدشوندگی اوراق بدهی دولتی تٔاثیر شگرفی خواهد داشت .اشکال مقرراتگذاری برای اوراق بدهی دولتی در قوانین بودجٔه
ساالنه این است که این قوانین یکساله است و نمیتوان در قانونی که برای یک سال میبایست اجرا شود ،برای اوراق بزدهی
بلندمدت مقرراتگذاری کرد و همچنین برای سرمایهگذاران بیم آن وجود دارد که با تغییرات سیاسی در کشور ،سیاستها در
زمینٔه اوراق بدهی دچار تغییر شوند .بنابراین ،الزم اسزت تعهزداتی کزه دولزت در افشزای اطالعزات مربزوط بزه صزدور بزدهی

عمومی دارد ،در احکام و قوانین دائمی مشخص باشد .این تعهزد دولزت در افشزای اطالعزات در تواترهزای زمزانی مختلز

میتواند در جلب اعتماد سرمایهگذاران مٔوثر باشد .همچنین ،روشهای صدور اوراق بدهی و عملیات مدیریت این بزدهیها

نیز الزم است در قوانین و احکام دائمی تعیین شده باشد .بهعالوه ،حقوق و مزایای اعطایی (ازجمله تخفی های مالیاتی یا

هر نوع دیگر) به دارندگان اوراق بدهی دولتی نیز باید معلوم و مشخص باشد .بدینترتیب با مشخصشدن چنین مواردی در
یک قانون دائمی ،اطمینان خاطر برای سرمایهگذار ایجاد میشود که در افزایش نقدشوندگی اوراق تٔاثیر شگرفی دارد.

 ) ۸ایفای نقش ناقص و غیراصولی دفاتر مدیریت بدهی دولتی :عدم ایفای نقزش فعزال و بهینزٔه دفزاتر مزدیریت بزدهی از موانزع
نقدشوندگی اوراق بدهی دولتی است .سیاستهایی که توس مدیران بدهی بزهکار گرفتزه میشزود ،میتوانزد نقزش مهمزی در
تسهیل یا حمایت از نقدشوندگی بازار داشته باشد .نقش دفاتر مدیریت بدهی ( (DMOدر این زمینزه بسزیار برجسزته اسزت.
مدیران این دفاتر میتوانند دمن تصمیمگیری شفاو با بهکارگیری ابتیارات مختلفی ازجمله «برگزاری حزرا بزرای افززایش
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نقدشوندگی»« ،خرید متقابل»« ،1ایجاد شبکهای از معاملهگران اختصاصی و شایگاهی گسترده از سزرمایهگذاران» ،و «تقویزت
ساختار نهادی بازار اوراق بدهی» برای افزایش نقدشوندگی نقش ایفزا کننزد .تسزهیالت وامدهزی اوراق بهزادار 2نیزز میتوانزد
تٔاثیر مثبتی در نقدشوندگی بازار اوراق بدهی دولتی داشته است.

 ) 9هزینٔه نسبتاً زیاد تٔامینمالی وجوه برای خریداران اوراق بدهی :هرچه هزینٔه تٔامینمالی وجوه برای خریداران اوراق بدهی کمتر
باشد ،طبیعتاً تمایل به خرید این اوراق بیشتر میشود و در نتیجزه ،نقدشزوندگی در بزازار بزاال مزیرود (برونرنیزر و شدرسزون،

 .)2009شس هرگونه تالش در جهت کاهش هزینٔه تٔامینمالی برای سرمایهگذاران اوراق بدهی ،به افزایش میزان نقدشوندگی
این اوراق منجر میشود .درحال حادر ،نرخ کارمزد در بازار بدهی بهصورت جداگانه برای خریدوفروش  0/000۷25اسزت
کززه در مجمززوع  0/00145میشززود .در ایززن حالززت ،اگززر نززرخ بززازده را  20درصززد در نظززر بگیززریم ،سززرمایهگذار بایززد بززرای

خریدوفروش یک ورقه از سود سه روز چشمشوشی کند .با توجزه بزه کارمزدهزای فعلزی موجزود در بزازار اوراق بزدهی دولتزی،

معامالت کوتاهمدت عمالً فاقد صرفٔه اقتصادی برای سزرمایهگذار خواهزد بزود .همچنزین در نرخهزای فعلزی ،کزارمزد امکزان
بازارگردانی برای نهادهای مالی وجود ندارد .کاهش کارمزد ،نقدشوندگی اوراق بزدهی دولتزی را افززایش میدهزد و تقادزا را

تقویت میکند.

 ) 10عدم هماهنگی بازارهای مالی موازی :تغییرات و تحوالت در سایر بازارهای مالی موازی (بانزک ،بزازار ارز ،بزازار مسزکن ،و
 )...با توجه به درجٔه جانشینی بازارها ،نقدینگی را در بازارها جابهجا میکند .مطالعات گستردهای درخصوص اثزر بازارهزای

مالی در یکدیگر انجام شده است .تغییر در قوانین و دواب (مانند تغییر در نرخها و )...سایر بازارهای مالی اگر در عملکرد
بازارها اثرگذار باشد ،میتواند در بازار اوراق بدهی و نقدینگی آن نیز مٔوثر باشزد .در کزل ،هزر عزاملی کزه ده ریسزک و بزازده

بازارهای موازی بازار بدهی اثرگذار است ،میتواند غیرمستقیم در میزان جزذب نقزدینگی در بزازار بزدهی اثزر بگزذارد .ودزع
مالیات بر عایدی سرمایه توس دولت در انتخاب نوع دارایی در سبد دارایی افراد تٔاثیر میگذارد .وجزود مالیزات بزر عایزدی
سرمایه میتواند کاهندٔه نوسانات بازارهای موازی در زمان تیانههای اقتصادی باشزد .بدینصزورت ،اگزر فزرد قصزد سزرمایه

گذاری کوتاهمدت داشته باشد ،بهعلت معافیزت اوراق بزدهی از مالیزات بزر عایزدی ،حتمزاً اوراق بزدهی نگهزداری میکنزد و

تززرجیح میدهززد بززه بازارهززای مززوازی وارد نشززود .همچنززین ،فرهنزز سززازی سززرمایهگذاری در اوراق بززدهی و بززهکارگیری

سیاستهای تقویتکنندٔه مشزارکت جامعزه در بزازار بزدهی ،اعمزال ممنوعیزتهزا و محزدودیتهزا بزرای انجزام فعالیتهزای
سوداگرایانه در بازارهزای مزوازی ،افززایش ریسزک بازارهزای مزوازی از طریزق ابزارهزای موجزود ماننزد مالیزات و ...در ورود
نقدینگی بهسمت بازار بدهی مٔوثر خواهد بود.

 ) 11عدم استفادٔه بموقع از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی :عوامل سیاستگذاری اقتصزادی عزواملی هسزتند کزه اختیزار آن در
دسززت سیاسززتگذار اسززت و سیاسززتگذار میتوانززد بززا اعمززال سیاسززتهای مختلز  ،در نقدشززوندگی بززازار اثرگززذار باشززد.
سیاستهایی مانند سیاستهای شولی ،مالی ،بودجهای ،و ارزی میتوانند مستقیم یا غیرمسزتقیم ،در نقزدینگی بزازار بزدهی و

در کل ،در عملکرد این بازار اثرگذار باشزند .همزانطور کزه نتزایج مطالعزٔه نیشزات و همکزاران ( )2016نشزان مزیدهزد ،ایزن
ساختار زمانی نرخ بهره است که تیانههای سیاسزتی را بزه اقتصزاد واقعزی منتقزل میکنزد .سزیگنالهزای سیاسزت شزولی بزرای

تحریک فعالیت اقتصادی از سطح منحنی بازده و عوامزل شزیب عبزور مزیکننزد .همچنزین ،یافتزههزای چوردیزا 3و همکزاران
( )2005نشان میدهد که انبساط شولی ،نقدینگی بازار اوراق بهادار را افززایش مزیدهزد کزه بزا کزاهش اسزپرد (تفزاوت بزین
قیمت خریدار و قیمت فروشنده) مشخص میشود.

 ) 12دع

عوامل نهادی و ساختاری :فراهمکردن امکان مشارکت خارجی در بازار ،افزایش دسترسی به بازار ،کزاهش هزینزههای

معامالت ،بهبود زیرساختهای معامالتی بازار ،تنوع محصوالت در دستر

بازار اوراق بدهی (هم بهلحاظ زمزان سررسزید

و هم بزهلحاظ گزینزههای گونزاگونی کزه بزر روی اوراق میتوانزد وجزود داشزته باشزد ،نظیزر اوراق مصزون از تزورم و یزا اوراق
قابلتبدیل به سهام و ،)...توجه به نقش بازارگردانهزا و متعهزدان شذیرهنویسزی ،کزاهش جزذابیت بازارهزای مزوازی بزا اتخزاذ

مالیات بر عایدی سرمایه ،افزایش عردٔه اوراق بهادار و ایجاد ارتباط با سزایر بازارهزا ،برخزی از عوامزل نهزادی و سزاختاری

است که در نقدشوندگی اوراق بدهی مٔوثرند .همچنین ،عدم تناسب ساعات معامالت اوراق در بازار بزدهی بزا بزازار شزول از
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دیگر دع های این عوامل است .در این زمینه ،الزم است با طوالنیشدن سزاعات معزامالت اوراق و متناسبسزازی آن بزا
تسویهحساب بانکها در شایان روز ،این دع برطرو شود .باید توجه داشت درصورتیکه سزاعات معزامالت اوراق بزدهی
تا شایان روز ادامه داشته باشد ،بانکها میتوانند عالوه بر تٔامین نقدینگی شبانٔه خود از بازار بینبانیی ،کمبود نقزدینگی خزود

را از بازار بدهی نیز برطرو کنند .این مودوع میتواند سبب افزایش نقدشوندگی اوراق بدهی شود.

در شایان ،باید اشاره داشت که نقدشوندگی اوراق بدهی توس ویژگیهای خاص اوراق مانند مدتزمان ،رتبهبندی ،مقدار منتشرشده و

زمان تا سررسید هدایت میشود .حساسیت نقدشوندگی اوراق به این عوامل زمانی بیشزتر اسزت کزه بازارهزا تحتفشزار باشزند .همچنزین،
نقدشوندگی اوراق بدهی در بازار ثانویه میتواند تحتتٔاثیر اندازه ،ناهمگنی ابززار ،و قفلشزدن باشزد .بزهعالوه ،عزدم نقدشزوندگی مزوردی

خاص از اوراق بدهی از نقدشوندگی بازار بدهی شیروی میکند .این اثر برای اوراق بدهی با مدتزمان طوالنیتر و رتبهبندی شایینتر ،بهویژه
در زمان تنش بازار ،بارزتر است.
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