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 چکیده 

ها و مؤسسات اعتباری جهت تامین مالی و  است که در آن بانکبین بانکی بخشی از بازار پول   
مدت و با  هدف ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود وارد مصرف منابع مازاد به صورت کوتاه

شوند. در چارچوب الگوی کریدوری نرخ سود، بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست معامله می
از عملیات بازار باز نرخ سود  پولی، کریدور نرخ سود را در بازار بین   تعیین و با استفاده  بانکی 

نرخ سود سیاستی هدایت می به سمت  را  بین بازار  بازار  نرخ سود  برآورد  اساس  این  بر  نماید. 
چالش مهمترین  از  تعادلی  سیاستبانکی  میهای  شمار  به  پولی  منظور، گذاری  بدین  رود. 

ای شامل دوره  جوی چهار دورهومدل جستای، یک  پژوهش حاضر در چارچوب الگوهای شبکه 
یافتن شریک، چانهوشوک نقدی، جست برای  رفتار  جو  ارائه و  را  بانک مرکزی  با  زنی و تسویه 

سازی نموده است و در پایان نرخ سود بازار بین بانکی  های ایران را در بازار بین بانکی شبیهبانک
دهد که هر چند میانگین  نماید. نتایج نشان میاستخراج می  1398تا    1396ایران را برای دوره  

یکسان   پژوهش  این  از مدل  با میانگین نرخ بدست آمده  ایران  بانکی  بازار بین  اعالمی در  نرخ 
اما نرخ سود وام بانکدهی و واماست  تفاوت گیری  استخراج شده است  از مدل  های بزرگ که 

بانکمعنی رفتاری  عقالنیت  با  البته  و  دارند  نرخهداری  میانگین  همچنین  است.  سازگار  های  ا 
گذاری نرخ سود  ها در دو حالت یکسان است که نشان دهنده انحراف در سیاستاعالمی بانک

 توسط بانک مرکزی است.
ای، کریدور  های جستجو، الگوی شبکهبازار بین بانکی، تعادل نش، مدلهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -۱

بین بانک   1بانکی بازار  آن  بازار پول است که در  از  اعتباری جهت  بخشی  ها و مؤسسات 

تامین مالی و مصرف منابع مازاد به صورت کوتاه مدت و با هدف ایجاد تعادل در وضعیت  

پذیر را  شوند. این بازار امکان مبادالت بین موسسات سپردهنقدینگی خود وارد معامله می

می بانک فراهم  بازار،  این  در  با  هآورد.  را  خود  نقدینگی  نیاز  نقدینگی  دارای کسری  ای 

بانک  از  با  تامین منابع  ابزارهای موجود و  بکارگیری  قالب  نقدینگی در  های دارای مازاد 

بین بازار  نرخ  توافقی که  تامین مینامیده می  2بانکی نرخ سود  براین  شود،  نمایند. عالوه 

پولی  سیاست  اجرای  بستر  عنوان  به  بانکی  بین  می  بازار  شمار  از  به  یکی  و  رود 

پولی می اجرای سیاست  بانکی،  بین  بازار  اصلی  میثمی )  باشدکارکردهای  و  ،  3موسویان 

1396) . 

بازار  در یک سیستم کریدوری سیاست بانک مرکزی کریدور نرخ سود در  گذاری پولی، 

نرخ سود    4بین بانکی را تعیین و اعالم و با استفاده از ابزارهای سیاست عملیات بازار باز 

می هدایت  سیاستی  سود  نرخ  سمت  به  را  بانکی  بین  اتحادیه  بازار  مرکزی  )بانک  کند 

( صورت  OTC)5رسمی (. معامالت در بازار بین بانکی به صورت مذاکرات غیر2013اروپا،  

گذاری به  های مهم سیاستگیرد و شناسایی نرخ سود بازار بین بانکی یکی از چالشمی

واقع نرخ بازار بین بانکی در بازه کریدور نرخ سود و براساس ساز و کار  رود. در  شمار می

گذار پولی برای هدایت نرخ سود بازار  گیرد و سیاستها در بازار شکل میمعامالتی بانک 

بین بانکی باید برآوردی از نرخ سود بازار داشته باشد تا با اجرای عملیات بازار باز نرخ  

ه سمت نرخ سود سیاستی هدایت کند. بنابراین سوال اصلی این  سود بازار بین بانکی را ب

بازار بین این ساختار کریدوری زمانی که نرخ سقف و کف سود در  بانکی    است که در 

پردازند و نرخ سود در بازار  ها در چارچوب چه سازوکاری به مبادله میتعیین شد، بانک 

می شکل  چگونه  بانکی  پژوهشبین  اساس  این  بر  این    گیرد.  به  پاسخ  دنبال  به  حاضر 

گیرد و  ها به چه صورتی شکل میپرسش است که در بازار بین بانکی، روابط بین بانک 
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منظور  بانک  به  را  بانکی  بین  بازار  در  خود  مبادله  طرف  سازوکاری  چه  اساس  بر  ها 

انتخاب میدهی و واموام این مسأله  گیری  به  به عبارت دیگر در پژوهش حاضر  نمایند. 

هایی که دارای کمبود یا مازاد منابع هستند چگونه و بر اساس چه  پردازیم که بانک یم

انتخاب می بانک طرف مبادله خود را  بانک الگویی  بین  انتخاب طرف مبادله در  ها  کند. 

انجام شود چرا که    1های اعتباری از جمله ریسک طرف مقابل بایستی با توجه به ریسک 

ها با استفاده  تعهدات خود را انجام دهد. به این ترتیب بانک   ممکن است یک بانک نتواند

پردازند و نرخ سود در بازار بین  جستجو به انتخاب طرف مقابل خود می  سازوکار از یک  

می شکل  شبکهبانکی  رویکرد  از  پژوهش  این  در  سؤال  به  پاسخ  برای  در  گیرد.  و  ای 

زنی رفتار بازار بین  جو و الگوی چانهوکار جستو با استفاده  از ساز  2چارچوب تعادل نش 

 گردد.  بانکی شبیه سازی و نرخ تعادلی بازار استخراج می

چانه عدم  مسئله  که  است  شرایطی  در  شخص  دو  همکاری  چگونگی  درک  مسئله  زنی 

آن نمیهمکاری  پارتو  بهینه  نتایج  به  دو  ها  دیگر در صورت همکاری  عبارت  به  انجامد. 

بهینه  آید و در غیر این صورت شرایط غیرینه پارتو به وجود میبازی کن امکان ایجاد به

می بهینهپارتو  شرط  به  شود.  را  افراد  از  بخشی  وضعیت  نتوان  اگر  که  آنست  پارتو  گی 

باید   لذا  پارتوست.  بهینه  وضعیتی  چنین  بخشید،  بهبود  دیگران  به  ضرر  عدم  شرط 

وضعیتی دست یابیم که در آن دیگر نتوان  ای تغییر داد که به  تخصیص منابع را به شیوه

ایده حالت  دیگر  عبارت  به  نشود.  متضرر  آن  از  کسی  که  کرد  ایجاد  جایی  بهبودی  آل 

 شود. ای میگونه اعمال تغییر موجب متضرر شدن عدهاست که هر

بازی برای مطالعه وضعیتنظریه  ابزاری مناسب  اتفاق  هایی است که در آن چانهها  زنی 

زنی و پیدا کردن نقطه تعادل آن  های ارائه شده برای حل مسأله چانهحلراه  افتد ومی

بازی نظریه  بر  ترتیب میعموما مبتنی  این  به  زنی در  توان گفت که مسأله چانههاست. 

بازی گونه  این  و  است  تعادل  انتخاب  مسئله  متمرکز  حقیقت  به  مجبور  را  بازیکنان  ها 

از یکی  انتخاب  برای  مذاکرات  تعادل  کردن  نظریه چانهها میآن  زیربنای  این  کند.  زنی 

طرف خواهد  ای که یک داور بیاست که نتیجه بدست آمده از یک راه حل باید با نتیجه

زنی دو نوع های مسأله چانهداد یکی باشد و آن راه حل بهینه پارتو خواهد بود. راه حل

 
1 Counterparty risk 
2 Nash equilibrium 
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بدیهی که در آن شرایط مطلوب یک جوا برقرار میهستند: یک رویکرد  شود و یک  ب 

با جزئیات   و  ترتیبی  بازی  به صورت یک  زنی  روند چانه  آن  در  که  استراتژیک  رویکرد 

 شود.سازی میمدل

از آنجایی که مبادالت بین بانکی در بازار پول ایران به مدل های شبکه شباهت فراوان  

می مبتنی  دارد،  که  تعادلی  بهینه  سود  نرخ  درباره  آنها  اساس  بر  ریسک طرف  توان  بر 

های طرف مبادله از یکدیگر است، ارزیابی انجام داد. به عبارت دیگر  مقابل و ارزیابی بانک 

از دادهمی استفاده  با  را  تعادلی  نرخ سود  بینتوان  الگوی شبکههای  و  -ای، شبیهبانکی 

انجام چنین   این ترتیب  به  با وضعیت موجود را مقایسه نمود.  سازی کرده و تفاوت آن 

 رسد. لعاتی جهت مقایسه وضعیت موجود با الگوی بهینه تعادلی ضروری به نظر میمطا

تصریح مدل  گردد و سپس  در این مقاله نخست مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان می

دادهشبیه برای  مدل  این  بعد،  قسمت  در  خواهد شد.  تبین  بانکی  بین  بازار  های  سازی 

را و شبکه بازار بین بانکی ایران بر اساس مدل مورد نظر  بازار بین بانکی ریالی ایران اج

 گردد و در انتها نتایج پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. سازی میشبیه

 ادبیات موضوع   -۲
های نقدینگی  ها جهت مقابله با شوک های بازار بین بانکی، کمک به بانک یکی از کارکرد

گردند که حساب پرداخت در  های نقدینگی مواجه میها با شوکبانک است. در هر دوره  

ها با هدف  سازد. در همین راستا، بانک هر روز و عملیات تجاری روزانه آنها را متاثر می

ها و کاهش اثرات آن، در یک بازار غیر ساختار یافته و  مدیریت و هموار کردن این شوک

رسمی   غیر  مذاکرات  صورت  واماقدا   (OTC)به  به  وامم  و  بانک دهی  دیگر  با  ها  گیری 

بودن آن است که سبب    رسمیبورسی و غیرنمایند. نکته قابل توجه در این بازار، غیرمی

دهی  گردد بازیگران بازار با اختیار بیشتری عالوه بر انتخاب طرف قرارداد، شرایط وام می

 گیری را نیز معین نمایند. و وام

مدبانک  جهت  تجاری  شوکهای  سازی  هموار  و  مواجه  یریت  آن  با  که  نقدینگی  های 

گذاری نقدینگی مازاد روزانه خود، عالوه بر استفاده  هستند و همچنین به منظور سرمایه

می بانکی  بین  بازار  ظرفیت  سیاستاز  قالب  در  چارچوبتوانند  و  مرکزی،  ها  بانک  های 

)پنجره   کرده  دریافت  تسهیالت  مرکزی  بانک  از  بانک  1تنزیلمستقیماً  آن  نزد  یا  و   )

 
1 Discount Window 
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و نرخ دریافت   rگذاری در بانک مرکزی را  که نرخ سپردهگذاری نمایند. درصورتی سپرده

r̅در نظر بگیریم، همواره   r̅تسهیالت را    > r  .خواهد بود 

شوند که بتوانند با نرخ کمتر از  بانکی میهادرصورتی وارد بازار بیندر این شرایط بانک 

گذاری  تنزیل تسهیالت دریافت نموده و همچنین با نرخ باالتر از نرخ سپردهنرخ پنجره  

 های مربوطه( وام بین بانکی پرداخت نمایند.  )با در نظر گرفتن صرف ریسک 

برقرار  های سود در بازار بین بانکی و نرخاین روابط میان نرخ های بانک مرکزی معموالً 

بانکی در مقابل اخذ تسهیالت  عالیت در بازار بینها، ف است از این رو اولویت تمامی بانک 

یا سپرده و  بانک مرکزی  بانک میاز  آن  در  بانک گذاری  این وجود  با  به  باشد.  هایی که 

نباشند   بانکی  بین  بازار  از  به تامین مالی کافی  سبب شرایط و وضعیت عملکردی، قادر 

الت از بانک مرکزی )درقالب  ناگزیر به تامین مالی از طریق پنجره تنزیل و دریافت تسهی

بانکی در قالب  گیری بازار بیناضافه برداشت( خواهند بود. با توجه به اینکه فرایند شکل

ها و خارج از سازوکار رسمی عرضه و تقاضا در بازارهای  مذاکرات غیر رسمی میان بانک 

خود  های  ها با در نظرگرفتن سیاستگیرد، بانک صورت می  OTCمتشکل و در چارچوب  

و با هدف حداکثرسازی سود حاصل از فعالیت در بازار، طرف مذاکرات خود را انتخاب و  

فرایند چانه بالقوه میوارد  تجاری  میان شرکای  در  یافتن شریک  زنی  بر  تا عالوه  شوند 

گیری و  قرض –دهیزنی در خصوص شرایط قرضتجاری مناسب، با توجه به قدرت چانه

مؤلفه بینسایر  بازار  انتخابهای  این  برسند.  توافق  به  شرایط  بانکی  در  تصمیمات  و  ها 

سایر   شرایط  از  همچنین  و  یکدیگر  وضعیت  از  تجاری  طرفین  اطالعات  تقارن  عدم 

پذیرد. از این رو و به منظور کاهش  مذاکرات دو به دوی در حال انجام در بازار صورت می

بانک  اعتباری  ریسک  کاهش  و  اطالعات  تقارن  اقدام عدم  هزینه  ها  فعالیت  انجام  بر  به 

کنند که موضوعی مهم در  پایش متناظر شریک تجاری و تخمین ریسک طرف مقابل می 

 ها است.دهی بانک گیری روابط وام شکل

دارایی قرضاگرچه کیفیت  بانک  نقدینگی  و  مؤثر ها  بانک  آن  ریسک  میزان  بر  گیرنده، 

بانکی نیز موضوع بسیار مهمی  ازار بیندر تبادالت ب 1است اما موضوع عدم تقارن اطالعات 

( نشان دادند که عدم تقارن اطالعات در  2009و همکاران )2است. در همین راستا هیدر 

 
1 Asymmetric Information 
2 Heidar 
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بانک  اعتباری  ریسک  بحرانمورد  مهم  ویژگی  یک  به  ها  منجر  که  است  مالی  های 

 ناکارآمدی تخصیص منابع در بازار پول شده است. 

جموعه( ریسک اعتباری است که احتمال نکول طرف  ریسک طرف معامله نوعی از )زیر م

دهد. با این تفاوت که در ریسک اعتباری  معامله را در انواع قراردادهای مشتقه نشان می

کند با وثایق مورد اطمینان، ارزش در معرض ریسک خود  طرف اعتبار دهنده تالش می

انبه تامین اعتبار نشده  را کامالً پوشش دهد اما در اعتبار مشتقه که نوعی قرارداد دوج

است، این قرارداد نوعی تفاهم قراردادی است که ممکن است شکسته شود و بنابراین در  

گیرندگان نکول کنند و با  بانکی نیز ممکن است وام معرض ریسک قرار گیرد. در بازار بین

هنده شوند.  دها، منجر به تحمیل زیان به وامتوجه به ماهیت بدون پشتوانه این نوع از وام

اعتباری   ریسک  میزان  از  استخراج مدل درک صحیح  در  توجه  مورد  موارد  از  یکی  لذا 

ها در بازار بین بانکی بایستی  باشد. به این ترتبب روابط بین بانک بانک طرف حساب می

در قالب یک شبکه مدلسازی شود اما این شبکه در درون خود باید بحث ریسک طرف  

برای مدلزنی  مقابل و نوع چانه از  سازی چنین شبکهدو طرف را پوشش دهد.  باید  ای 

زمینه   در  شده  انجام  مطالعات  بررسی  به  ادامه  در  شود.  استفاده  جستجو  مدل  یک 

 پردازیم.  ای بازار بین بانکی میسازی شبکهمدل

ی بازار بین بانکی در بخش خرد و کالن، در  مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در حوزه

ع بینجوامع  دارد.  لمی  متفاوت  وضعیتی  کشورها  سایر  پژوهشگران  میان  در  و  المللی 

-شناسی بازار بین مطالعات داخلی در زمینه بازار بین بانکی معطوف به طراحی و آسیب

همکاران و  )حاجیان  است  الهی 1385،  1بانکی  و  موسویان  و 1389،  2؛  موسویان  ؛ 

-؛ شمسی1395،  4نژاد و طالبی شمسی  ؛1394؛ موسویان و همکاران،  1390،  3همکاران 

 (.1397، 5نژاد و موسویان

سازی  خصوص شبیهبانکی و بهسازی بازار بینهای خارجی به مدلدر حالیکه در پژوهش

های مختلف  ای آن بیشتر پرداخته شده است. اگرچه تمرکز پژوهشگران بر بخششبکه

 
1 Hajian et al. (2006) 
2 Mosavian & Elahi (2010) 
3 Mosavian et al. (2011) 
4 Shamsinezhad & Talebi (2015) 
5 Shamsinezhad & Mosavian (2016) 
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بین بازار  دورهموضوع  این  بانکی در  اما  است،  داشته  توجهی  قابل  تغییرات  های مختلف 

صاحب و  پژوهشگران  توجه  مورد  مهم  محوری  عنوان  به  همواره  و  موضوع  مالی  نظران 

بانکی با کار  مطالعات مربوط به بازار بینر دو دهه اخیر بوده است. اقتصادی به خصوص د

با کار همیلتون1968)1پول برنستون و مانت 1996)  2(، آغاز و  ادامه یافت. همچنین   )3  

دیگران2008) و  برنستون  و کلی 2011)  4(،  بچ  و الگوس2011)5(،  آفنسو   ،)6(2012  ،)

ودیگران مطالعات  2012)  7آفونسو  این  و کیستر (  بچ  دادند.  توسعه  مطالعه  2012)8را   )

( پول  اولیه  و  قانونی  1968نظری  ذخیره  نرخ  پوشش  با  ذخایر  مدیریت  برای  را   )

-( شواهدی را از ارتباطات بلند2012سازی و کاربردی نمودند. آفونسو و دیگران )مدل

ها  ات قبلی بانک دهند. این در حالی است که اکثر مطالع بانکی ارائه میمدت در بازار بین

می نظر  در  تصادفی  و  یکسان  عوامل  عنوان  به  لحظهرا  مبادالت  که  انجام  گیرند  ای 

ها در نرخی باالتر از  دهند که چرا بانک ( توضیح می2013)9دهند. انیس و وینبرگ  می

می استقراض  مرکزی  بانک  آرمانتر نرخ  همچنین  چگونگی  2017)10کنند.  درباره  نیز   )

بانک  نرخ  هامبادله  پاییندر  نرخهایی  از  منابع  تر  که  هنگامی  مرکزی  بانک  کف  های 

 دهند.  کیفیت الزمرا ندارند )ریسک باالتر(، توضیح می

بالسکوز  تحقیق  )  11در  همکاران  بین2018و  شبکه  ساختار  با  (،  هلند  کشور  بانکی 

داده از  )تارگت استفاده  اروپا  باالی  مبالغ  پرداخت  نظام  سال  12(2های  به  های   مربوط 

بین  2011  -  2008 بازار  و  از یک مدل جستجو مدلشناسایی  استفاده  با  سازی  بانکی 

 شده است.  

 
1 Poole 
2 Hamilton 
3 Berentsen & Monnet 
4 Berentsen et al. 
5 Bech & Klee 
6 Afonso & Lagos 
7 Afonso et al . 
8 Bech & Keister 
9 Ennis & Weinberg 
10 Armenter & Lester 
11 Blasques 
12 Europian Large Value Payment System (TARGET2) 
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بانک  پایش متناظر  اعتباری و  این تحقیق عدم قطعیت ریسک  های همکار دو عامل  در 

پراکندگی   1پیرامون -مهم هستند که ساختار هسته  وام  2و  وجود  و  براساس  شبکه  دهی 

های وارده به ریسک  دهد  که شوکدهند. نتایج این تحقیق نشان میرا توضیح می  روابط

می  باعث  اعتباری(  ریسک  )افزایش  طوالنی  اعتباری  مدت  برای  بازار  فعالیت  که  شود 

بانک  دیگر  متناظر  پایش  کاهش  توسط  امر  این  و  کند  پیدا  میکاهش  تشدید  شود.  ها 

بانک مرکزی اثر مستقیم بر بازار دارد و به طور  عالوه بر این تغییرات کریدور نرخ سود  

 ها تاثیرگذار است.  های بانک برای پایش دیگر بانک غیرمستقیم بر تالش

بین  های بازار بین بانکی کشور آلمان در  ( با استفاده از داده2015)  3کرِیگ و همکاران 

بین2000-2008های  سال بازار  سود  نرخ  و  نقدینگی  نیازهای  و  مشکالت  را    ،  بانکی 

بازار بین بانکی، شناسایی   4ی اند و همچنین ضمن شناسایی توپولوژی شبکهبررسی کرده

اعتباری  ویژگی روابط  و  جایگاه  تأثیر  شبکه،  این  در  بانک  هر  موقعیت  و  شبکه  های 

ها در شبکه بر قدرت پاسخگویی آن بانک به نیازهای نقدینگی خود و توان آن بانک  بانک 

اند. بنابراین روش نویسندگان در  ر مورد نرخ و ... را  مورد سنجش قرار دادهزنی ددر چانه

به   این مطالعه  آنان در  است.  بوده  توپولوژی شبکه  الگوی  از  استفاده  این تحقیق  انجام 

نتیجه رسیده بانک این  که  روابط گستردهاند  که  وامهایی  در  زمان  تری  در  دارند،  گیری 

نرخ، به صورت فعال و پرتکاپو در بازار حضور دارند و به    درخواست نقدینگی و پیشنهاد

های قرض دهنده که در مرکز  نمایند. همچنین بانک های کمتری پرداخت مینسبت نرخ

قرض زمان  در  دارند،  قرار  حراجیشبکه  در  و  پیشنهاد  گیری  باالتری  هیجان  با  ها 

 دهند. می

( به دنبال بررسی اثرات ترجیح وام اعتباری بر ساختار توپولوژی  2016)  5ژو و همکاران  

شکل مکانیزم  بازار،  این  ثبات  و  بازار  رشد  بازار،  را  شبکه  بانکی  بین  بازار  شبکه  گیری 

-های جست سازی شبکه مبتنی برای مدلاند. در این پژوهش از روش شبیهمعرفی کرده

بانکی یک شبکه  دهد که شبکه بینلعه نشان میجو استفاده شده است. نتایج این مطا و

 
1 Core–periphery 
2 Sparse 
3 Craiget et al. 
4 Network Topology 
5 Xuet et al. 
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نمایی   1جهان کوچک توزیع  اساس  بر  تجمعی  و درجه  بین  2است  بازار  -است. ساختار 

می حفظ  را  خود  پویای  ثبات  شبکه،  رشد  و  تکامل  شرایط  در  افزایش  بانکی  با  کند. 

کند  ا میبندی شبکه افزایش پیدای و دستهدهی اعتباری بانک، ضریب خوشهترجیح وام

یابد که نشان از پایدار شدن شبکه  کاهش می  3ترین مسیر و به طور متوسط طول کوتاه

-ترین تهدید برای بازار بین های خارجی اصلیاست. بر اساس نتایج این پژوهش، شوک

سرمایه بازدهی  نرخ  کاهش  و  بانک بانکی  میگذاری  حساب  به  نوسانات  ها  و  آید 

 نماید. د حالت انعطاف سیستم بانکی کمک میها به بهبوهای بانک سپرده

همکاران  و  وام2017)  4لیو  برای  پژوهشی،  در  بانک (  پرریسک  دهی  رفتار  و  ها 

بانکی، مدلی چند عاملی را پیشنهاد  های آن بر پویایی بازار بینگیرندگان و داللتقرض

بانک     6600مل  که شا  2001-2014های  های سالاند. این مدل با استفاده از دادهکرده

براساس ترجیحات و    5شود و با به کاربردن الگوریتم یادگیری تفاوت زمانیآمریکایی می

وام بانک محیط  بیندهی  بازار  مدلها،  را  میبانکی  بانک سازی  زمان  کند.  طول  در  ها 

کنند. در  روز میهای خود را بهبانکی تصمیمبراساس تعامالت پیشین خود در شبکه بین

تر  تر باشد، این شبکه پراکندهگیرانهها سختدهی بانک هر اندازه که معیارهای وام  نتیجه

ها  یابد. بنابراین در این شرایط اگرچه بانک دهنده تمرکز میهای وامبوده و پیرامون بانک 

بین بازار  شبکه  اما  دارند  جدید  شرکای  پیداکردن  برای  کمتری  در  شانس  کمتر  بانکی 

بانک معرض گسترش بحران   ناقرار داشته و  برای تحمل  توانایی بیشتری  ها  اطمینانیها 

 خواهند داشت.

از سبدهای دارایی هم( در مقاله2019)  6و جیانگ  فان  با استفاده  نظام    یک  پوشان، ای 

ها  گذاری بانک ها با هدف تحلیل اثر سرمایهاند. مدل آنسازی کردهبانکی فرضی را شبیه

هایشان ارائه داده است. نتایج  ها و داراییرسمی از بانک ای غیربکهبر ثبات نظام بانکی، ش

می بانکی  نشان  نظام  ثبات  باشد  بیشتر  سرمایه  بازگشت  متوسط  نرخ  هرچه  که  دهد 

 
1 Small world 
2 Power Law 
3 Shortest Path Length 
4 Liu et al. 
5 temporal difference reinforcement learning algorithm 
6 Fan & Jiang 
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بیشتر است. همچنین اگر نوسانات نرخ متوسط بازگشت سرمایه زیاد شود، احتمال ضرر  

 بد.  یاها افزایش میگذاریبیش از اندازه در سرمایه

( همکاران  و  وام2019چیو  از  مدل  یک  خود  مقاله  در  می  (  توسعه  را  بانکی  بین  های 

  2013-2016برای دوره    های آن سازی شبکه و آمارهدهند که در آن با استفاده از شبیه

اروپایی بانک  می  های  دست  به  بانکی  بین  بازار  در  تعادلی  با  نرخ  پژوهش  این  در  آید. 

دهی،  های قابل وامهای دارای مازاد داراییم جستجو در بین بانک استفاده از یک الگوریت 

میبانک  جدید  شرکای  جستجوی  به  شریک  ها  از  برخورداری  صورت  در  یا  و  پردازند 

ادامه شراکت تصمیم می  درباره  ناهنجاریگیرند. روابط میتجاری،  برخی  در  تواند  را  ها 

تحوال  مثال،  عنوان  به  دهد،  توضیح  بهره  نرخ  شوک  سطح  و  اقتصادی  شرایط  در  ت 

 ها منجر به افزایش بیش از حد نرخ بهره تعادلی شده است.  نقدینگی در ترازنامه بانک 

در پایان این قسمت الزم است توضیح دهیم که نوآوری این کار در مقایسه با کارهای  

بین بازار  شبکه  توپولوژی  شناسایی  بر  عالوه  که  است  آن  در  برای قبلی  ریالی  بانکی 

الگوریتم از  استفاده  با  این شبکه  ایران،  چانهاقتصاد  بهینههای  و  نش  یابی در مدل  زنی 

 شود.سازی میجو شبیهوجست

 تصریح مدل پژوهش  -۳
ها را در  ( مدیریت ذخایر بانک 2019)  1با استفاده از مدل چیو و همکاران   در این بخش

کنیم.  سازی مینظام کریدوری بانک مرکزی در یک افق نامحدود با زمان گسسته مدل

های بزرگ  در این مدل یک بانک مرکزی و دو نوع بانک بزرگ و کوچک داریم که بانک 

nدهیم. اگر  نشان می   nرا با شاخص   < و  باشد یعنی تعداد کمی بانک بزرگ داریم    1

nالبته حالت   ≥ ها نامحدود است و آینده را  نیز ممکن است. دوره عمر فعالیت بانک    1

نرخ   βبا  ∈ می  (0,1) بانک تنزیل  همچنین  قانونی  کنند.  ذخایر  نگهداری  به  ملزم  ها 

باید میزان   اینجا     R̅هستند و حداقل  دارند. در  نگه  پایان هر روز  در  را  از ذخایر خود 

ها ریسک خنثی هستند و از مطلوبیت  کنیم. بانک رماالیز میبرای سادگی آن را به صفر ن

مصرف    qلگاریتمی  غیر می  qبرای  لذت  عددی  کاالی  از  اگر  واحد  qبرند،  < باشد    0

به چهار زیر    tهستند و البته در مورد زمان نیز هر دوره    qیعنی در حال تولید کاالی  

 گردد:دوره به شرح ذیل تقسیم می

 
1 Chiu et al. 
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 ها های نقدینگی بانکزیردوره(:  ۱جدول)
 رخداد  زیردوره  

 های نقدینگی  شوک  1

 ایجاد ارتباط و مبادالت پیرامونی   2

 مبادالت در بازار اصلی   3

 دسترسی به تسهیالت بانک مرکز   4
 چیو و همکاران منبع: 

بانک  دوره  هر  ابتدای  و  در  قبل(  کاری  روز  )در  قبلی  معامالت  خودکار  صورت  به  ها 

گر  کننده کاالی شمارشهمچنین تعهدات خود به بانک مرکزی را بسته به اینکه مصرف

کنند اما بعد از تسویه تمام  ها نکول نمیکنند. بانک کننده آن باشند تسویه مییا تولید

میبانک  نگه  را  ترازهای صفر  احتمال  ها  با  بانک  هر  تجاری  ارتباط  تسویه  از  بعد  دارند. 

σ ∈ می  (0,1) پایان  دوره  به  زیر  در  دریافت  بانک   1رسد.  نقدینگی  شوک  یک  ها 

بانک می توزیع  کنند.  با  را  این شوک  بانک   Fهای کوچک  با  و  را  این شوک  بزرگ  های 

 کنند. دریافت می Gتوزیع 

توانند به یکدیگر وام بدهند یا از هم  هایی که با هم ارتباط دارند میدرزیردوره دوم بانک 

دهد که با بازار  . این ارتباط دو طرفه بازار حاشیه یا بازار پیرامونی را شکل میوام بگیرند

هایی  کنیم بانک اصلی متفاوت است که در ادامه درباره آن بحث خواهیم کرد. فرض می

می  استفاده  مناسبی  زنی  چانه  قدرت  از  هستند  حاشیه  بازار  در  بانک که  و  های  کنند 

تجاری   Ө  کوچک یک سهم  مازاد  بازار می  از  این  بانک در  بین  رابطه  نرخ  ما  های  برند. 

کنند را  دریافت می  RLهای بزرگ که ذخایر  دارند و بانک نگه می  RSکوچک که ذخایر  

,î(RLبا  RS)  دهیم. نشان می 

نمیبانک  مبادله  دوم  دوره  زیر  در  دارند  رابطه  حاشیه  بازار  در  که  بلکه  هایی  کنند 

  ks(kl )تواند هزینه  می  کنند. یک بانک کوچک )بزرگ(توانند یک همکار جدید پیدا  می

را برای پیدا کردن یک بانک بزرگ )کوچک( بپردازد تا یک رابطه را که از روز بعد شروع  

تصادفی است، بنابراین هر بانکی که خود در یک رابطه    1شود شکل دهد. این اعالم می

بااست می نتیجه  و در  را دریافت کند  اعالم  این  را دریافت میتواند  اعالم  کند  نکی که 

تواند در وضعیت بهتر مذاکراتی با همکار موجود خود قرار بگیرد. برای سادگی فرض   می

 
1 Call 
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دهند همزمان از  هایی که خود یک اعالم نیاز به همکار جدید را انجام میکنیم بانک می

ن است که  کنند. هم چنین اقتضای تصادفی بودن آبانک دیگری اعالم نیاز دریافت نمی

بانک  مقدار  با  کند  دریافت  را  نیاز  اعالم  یک  بزرگ  بانک  یک  اینکه  های  احتمال 

های بزرگ که منتظر دریافت اعالم نیاز هستند  یابد و با مقدار بانک افزایش    αsکوچک

1)کاهش یابد   − αs) های کوچک یک اعالم نیاز  . به همین ترتیب احتمال اینکه بانک

بانک  مقدار  افزایش  با  کنند  تنها  دریافت  بزرگ  می  (nαl)های  مقدار  افزایش  با  و  یابد 

هستند  بانک  نیاز  اعالم  دریافت  منتظر  که  کوچکی  1)های  − αs)  می در  کاهش  یابد. 

یک رابطه باشد. بنابراین یک    تواند حداکثر درکنیم که هر بانک تنها مینهایت فرض می

تواند  بانکی که همکار تجاری دارد ولی با یک بانک دیگر وارد رابطه شده است تنها می

 تواند در دوره بعدی باقی بماند.  یکی از آنها را انتخاب کند و با یکی می

ند  هایی که همکار دارند و چه آنهایی که همکار ندارها، چه بانک همه بانک   3در زیردوره  

می بانک  انتخاب  یک  کنند.  پیدا  دسترسی  ذخایر  برای  اصلی  بازار  به  چگونه  که  کنند 

های بزرگ  دهد تا به این بازار دسترسی پیدا کند. برعکس بانک را می  𝛾کوچک هزینه  

اصلی  می بازار  در  تطبییق  تابع  باشند.  داشته  بازار دسترسی  این  به  هزینه  بدون  توانند 

ب بانک  که  است  ذخایر  اینگونه  وضعیت  با  بانک  یک  با  همیشه  منفی  ذخیره  وضعیت  ا 

اگر تعداد  مثبت جفت می قرار داشته    −Nشود. در واقع  بانک در وضعیت ذخایر منفی 

,+M(Nدر وضعیت ذخایر مثبت قرار داشته باشند تابع تطبیق    +N  باشند و تعداد N−)  

بانک   با یک  منفی  ذخایر  با  بانک  اینکه یک  احتمال  بود.  مثبت جفت  خواهد  با ذخایر 

,min{1شود   M (N+, N−) N−⁄ خواهد بود. همچنین نرخ وام دادن در بازار مرکز بین      {

,−r(Rرا   +Rدهنده و ذخایر قرض −Rذخایر قرض گیرنده  R+)   دهیم.قرار می 

 کنیم:  گیرنده را بصورت زیر تعریف میعایدی انتظاری قرض

Π−(R) = βμ−(1 − Θ)(il − id) {−R[1 − Ω+(−R)] + ∫ R+−R

0
dΩ+(R+)}   (1)   

,+r(Rدر کل  R−)    درون کریدور بانک مرکزی قرار دارد. یعنیid ≤ r ≤ il به عبارت .

گیرنده داشته باشد  دهنده منابع کافی برای جبران کسری قرضدیگر هنگامی که قرض

قدرت چانه  نرخ   بانک  دو  آنکه هر  به شرط  البته  کریدور است.  نقطه وسط  زنی  دقیقاً 

rیکسانی داشته باشند   = 𝛩𝑖𝑙 + (1 − 𝛩)𝑖𝑑  . 
+𝑅گیرنده را جبران کند و  دهنده نتواند کسری ذخایر قرضر قرضاگ + 𝑅− ≤ برای    0
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دهنده باشد یا آنکه منابع اندکی برای قرض دادن وجود داشته باشد و یا  های قرضبانک 

قرض بانک  ذخایر  کسری  باعث  اینکه  نیز  حالت  این  عکس  باشد.  زیاد  بسیار  گیرنده 

ه طور طبیعی نرخ مذکور با افزایش ذخایر  هر دو  نزدیک شود. ب  idبه    rشود که نرخ  می

 یابد. بانک کاهش می

دهنده برای دسترسی به  گیرنده و یک وامعایدی انتظاری حاصل از معامله برای یک وام 

 گیرنده برابر است با: بازار اصلی نیز باید تعریف شود. عایدی انتظاری برای وام

   (2)   

rکه  هنگامی ≤ -خواهد بود که در آن وام  π−(R)گیرنده  باشد عایدی انتظاری قرض   0

احتمال  با  وام   −μگیرنده  و  دهنده جفت میبا  1) شود  − Θ) وام به  را  تجاری  مازاد  -از 

می وام دهنده  قرض  دهنده پردازند.  کسری  که  دارد  منابع  احتمال  آنقدری  با  را  گیرنده 

1 − Ω − R   جبران کند. در این صورت عایدی حاصل ازR  معامله اول برابر  𝑖𝑙    خواهد

وام مقدار،  این  از  بعد  در عوض  میبود.  قرض  که  را  اضافی  واحد  هر  با  گیرنده   ilگیرد 

دهنده هم  کند که باید از بانک مرکزی قرض بگیرد. به همین ترتیب وامگذاری میارزش

می وام  که  را  واحدی  با  هر  می ارزش  ilدهد  میگذاری  که  مرکزی  کند  بانک  از  تواند 

آید و هر دو بانک ذخایر خود را  عایدی از معامله به دست نمی  Rدریافت کند. باالتر از  

میارزش    idبا هنگامیگذاری  وامکنند.  وام  که  دریافت  برای  تجاری  یک شریک  گیرنده 

کند  جبران  را  او  کسری  همه  نتواند  که  کند  احتمال  -پیدا  ∫با  dΩ+(R+)
−R

0
رخ    

ilی حاصل از معامله  عاید  -دهد می − id   به کل ذخایرR+ یابد. در  وام دهنده تسری می

با   بانک ذخایر خود را  انتظاری یک  ارزش گذاری می  𝑖𝑙این حالت هر دو  کنند. عایدی 

 دهنده در بازار اصلی به صورت زیر است: بانک وام

𝛱+(𝑅) = β𝜇+𝛩(𝑖𝑙 − 𝑖𝑑) {∫ −𝑅−𝑑Ω−(𝑅−) + 𝑅Ω−(−𝑅)
0

−𝑅
}                      (3)    

قرض  قرضیک  احتمال دهنده،  با  را  می +μ گیرنده  سهم  مالقات  و  عایدی    Θکند  از 

به را  میمعامله  برابر  دست  معامله  از  حاصل  عایدی  استدالل  همین  با  𝑖𝑙آورد.  − 𝑖𝑑  

برای   هم  بود.  قرض  Rخواهد  که  ذخایر  اول  قرض واحد  ذخایر  کسری  نتواند  -دهنده 

دهد و هم در حالتی  رخ می Ω−(−R)یعنی حالتی که با احتمال  -گیرنده را پوشش دهد

گیرنده را پوشش دهد. به  تواند کسری ذخایر وام دهنده میواحد اول ذخایر وام  −R−که

با   اصلی  بازار  به  از دسترسی  انتظاری حاصل  عایدی  توانیم  ترتیب می  از    Rاین  واحد 
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 ذخایر را به صورت زیر بنویسیم: 

𝛱(𝑅) = {
𝛱−(𝑅),     𝑖𝑓 𝑅 ≤ 0

𝛱+(𝑅)      𝑖𝑓 𝑅 > 0
                                                                  (4 )  

 شوند و مسأله زیر را بایستی حل کنند  زنی وارد عمل می ها برای چانه اینجاست که بانک 

(5 ) maxx,XS−(R−, R+) 

Subject to: 

(6 ) S+(R−, R+) = (1 − Θ)[S−(R−, R+) + S+(R−, R+)] 

  Sهای  شوند، اما بانک وارد بازار اصلی می  Lتوان گفت همه بانک های  به طور خالصه می

بازار   وارد  باشد  متفاوت  صفر  از  کافی  اندازه  به  آنها  ذخیره  منابع  که  زمان  هر  در  فقط 

دهندگان را که براساس روابط مبادله  گیرندگان و وام شوند. یک تابع تطبیق، وام اصلی می 

از همه  ند، جفت میزنچانه می  و  ندارد.  بستگی  آنها  نوع  به  مبادله  رابطه  و  مازاد  کند. 

نرخمهم تمام  است،  تر،  مرکزی مشخص شده  بانک  توسط  که  کریدوری  در  اصلی  های 

 قرار دارند.  

کند.  های بانک مرکزی دسترسی پیدا میای و قرضبه تسهیالت سپرده  4در زیر دوره  

کسریبانک  با  همچنان  که  سپرده    هایی  و  تسهیالت  در  که  ذخایری  از  هستند  مواجه 

می استفاده  مرکزی  و  بانک  می  ilکنند  بهرۀ  را  دارند  ذخایر  مازاد  که  آنهایی  و  پردازند 

id < il کنند. را از بانک مرکزی دریافت می 

 شناسی ها و روش داده  -4
بانکی که  های بازار بینبانکی ایران از دادهبرای اینکه مدل تطبیق داده شود با بازار بین

ایران منتشر می بانک مرکزی جمهوری اسالمی  این  توسط  به  شود استفاده شده است. 

های موجود  ترتیب برای تطبیق مدل با اقتصاد ایران پارامترهای مدل با استفاده از داده

بین شاخصبازار  از  استفاده  با  و  ریالی  شبکهبانکی  شدههای  کالیبره  دادای  این  ها  هاند. 

سپرده حجم  از:  سپردهعبارتند  و  بانک گذاری  و  پذیری  )ورودی  مبادالت  تعداد  ها، 

پذیر و مدت  گذار و سپرده های سپرده های شبکه(، تراکم شبکه در بین بانک خروجی گره

 های پرداختی. سررسید وام

داده از  پژوهش  این  در  بینهمچنین  بازار  روزانه  میزهای  شامل  ایران  ریالی  ان  بانکی 

بین بازار  در  بانک  هر  سپردهمبادله  اساس  بر  سپردهبانکی  و  و  پذیری  سود  نرخ  گذاری، 

استفاده شده است. با    1398تا  تیرماه    1390سررسید مبادالت در بازه زمانی فروردین  
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رسما اعالم و اجرا    1399بانکی از دوم اردیبهشت سال  توجه به اینکه عملیات بازار بین

ن کریدور  است  نمیشده  اعالم  تاریخ  این  از  قبل  سود   بررسی  رخ  دوره  برای  لذا  شد 

های قانونی و نرخ جریمه اضافه برداشت از  کریدور نرخ سود با توجه به نرخ سود سپرده

و   معامله  هر  سود  نرخ  مانند  دیگر  متغیرهای  است.  شده  گرفته  نظر  در  مرکزی  بانک 

بانک  نقدینگی  بزرگ و کوچک  همچنین متغیر شوک  واریانس حجم  های  از  استفاده  با 

-(، به2019پذیری بر اساس پژوهش چیو و همکاران )ها در حالت سپردهمعامالت بانک 

با   و مدل  کالیبره شده است  پارامترهای مدل  برای حل عددی مدل  آمده است.  دست 

سازی شده  حل عددی و شبیه1نگرو با الگوریتم گذشته MATLABافزار  استفاده از نرم

 است.  

 شود: بانکی ریالی ارائه میای از عملکرد بازار بیندر ادامه خالصه
سال   به  مربوط  منتشره  آمار  آخرین  اساس  بین1397بر  بازار  در  کشور،  ،  ریالی  بانکی 

تعداد   ریالی    40663مجموعاً   با حجم  مبادله  میلیارد ریال صورت    107149000فقره 
داشته است.  حجم معامالت    96به سال درصدی نسبت  67گرفته است. این رقم رشدی 

سال  بین در  سال    1215حدوداً    1397بانکی  آن  در  کل کشور  نقدینگی  میزان  درصد 
این حجم در سال   است.  به    64060،  96بوده  نسبت  است که  بوده  ریال  میلیارد  هزار 

درصد رشد داشته است. همچنین مطابق آمار منتشره مربوط به سال    106سال پیشین  
بین،  1395 بازار  تعداد  در  مجموعاً   کشور،  ریالی  حجم    31,403بانکی  با  مبادله  فقره 
درصد     240میلیارد ریال صورت گرفته؛ که این مبلغ معادل حدوداً    30,957,154ریالی  

سال    به  مربوط  منتشره  آمار  در  است.  بوده  سال  آن  در  کشور  کل  نقدینگی  میزان 
بازار بین1394 تعداد  نیز مشاهده میبانکی ریالی کشور  ، در    22,957شود که مجموعاً 

ریالی   حجم  با  مبادله  مبلغ    21,715,898فقره  این  که  گرفته؛  صورت  ریال  میلیارد 
  درصد میزان نقدینگی کل کشور در آن سال بوده است. این درحالی   220معادل حدوداً  

بازار بین یارد ریال  میل  1,400,041مبلغ    1390بانکی در سال  است که حجم مبادالت 
درصد میزان نقدینگی کشور در آن سال بوده    40بوده که این مقدار تنها معادل حدوداً

فقره و به    17تنها    1387بانکی در سال   است. الزم به ذکر است تعداد مبادالت بازار بین
میلیارد ریال بوده است که با توجه به آغاز به فعالیت این بازار در آن سال و    4,55مبلغ  
د کم اعضای آن، به عنوان سال مبنای مقایسه جهت بررسی میزان رشد بازار تا سال  تعدا

 
1 Backward lookong 



 

 

 

 

 

 

 

  
      ... ایران در چارچوب تعادلشبیه سازی نرخ سود بازار بین بانکی ریالی                            42  

هر 1396 میانگین  توجه  قابل  رشد  از  نشان  نیز  مقدار  این  مقایسه  است.  نگرفته  قرار   ،
میلیارد    2635به     1388میلیارد ریال در سال    571معامله دارد. میانگین هر معامله از  

 افته است.افزایش ی  1397ریال در سال 
هزار میلیارد ریال بوده است که در سال    120،  1388بانکی در سال  حجم معامالت بین

برابری را نشان    23810هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشد    107149به    1397
سال ، نشان از ظرفیت باالی این نهاد در   10دهد. این رشد بسیار زیاد در مدت زمان می

ک نقدینگی  بانک توزیع  نقدینگی  مدیریت   و  )شور  نمودار  دارد.  را  در  1ها  تغییر  روند   )
 دهد.  بانکی را نشان میحجم مبادالت بازار بین
 (: روند حجم مبادالت بین بانکی)میلیارد ریال( ۱نمودار)

 
 منبع: گزارش بانک مرکزی 

( نشان می2جدول  را  در مدل  استفاده  مورد  پارامترهای  از  (   غیر  به  نرخ  دهد.  پارامتر 

-تنزیل و نرخ سقف و کف کریدور، سایر پارامترهای مدل بر اساس داده های بازار بین

 بانکی محاسبه گردیده است. 

 (: پارامترهای مدل ۲جدول )
 مقدار  توضیح نام پارامتر 

Β 9999/0 نرخ تنزیل 

li  00063/0 نرخ باالی کریدور 

di  0004/0 نرخ پایین کریدور 

Fμ 0017/0 های کوچکپذیری بانکمیانگین سپرده 

Fη 3/0 های کوچکپذیری بانکواریانس سپرده 

Gμ 0016/0 های بزرگپذیری بانکمیانگین سپرده 

Gη 8/8 های بزرگپذیری بانکواریانس سپرده 

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷
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Θ 5/0 گذار در بازار اصلی های سپردهزنی بانکقدرت چانه 

Θ 88/0 ای کوچک در بازار حاشیههای  زنی بانکقدرت چانه 

N 26/0 ها های بزرگ از کل بانکسهم بانک 

Σ 003/0 ها از یکدیگر احتمال جدا شدن بانک 

Γ  0001/0 هزینه مشارکت در بازار اصلی 

Sκ 0002/0 های کوچک برای ایجاد رایطه جدید هزینه بانک 

Lκ 0.00001 های بزرگ برای ایجاد رایطه جدید هزینه بانک 

 های پژوهش بانکی و یافتههای بازار بینمنبع: داده 

سازی شده را نمایش  درصد فروانی تعداد ارتباطات بین بانک ها در مدل شبیه  2نمودار  

بانک می بین  مبادالت  فراوانی  توزیع  نمودار  این  بیندهد.  بازار  در  تصویر ها  به  را  بانکی 

دهد که درصد باالیی از مبادالت در تعداد کمی از  نمودار نشان میکشد. در واقع این  می

بازار بینمبادالت متمرکز می این موضوع ساختار متمرکز  دهد.  بانکی را نشان می باشد. 

-دهنده عمق کم بازار بینتراکنش نشان   3الی    1درصد مبادالت در    85تمرکز بیش از  

ها به منابع بانک مرکزی در تأمین  بانک   توان دسترسی بانکی است. علت این امر را می

 کسری نقدینگی دانست. 

 ( : درصد فراوانی تعداد ارتباطات برقرار شده ۲نمودار )

 های تحقیق منبع: یافته

بینطورهمان بازار  در  معامالت  شد  اشاره  صورت  که  به  می  OTCبانکی  و  انجام  شود 

ها نرخی را  باشند. در طول سنوات گذشته بانک ها موظف به اعالم نرخ معامالتی میبانک 
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های بانک مرکزی از  کنند. گزارشبانکی اعالم میبه عنوان نرخ سود مبادالت در بازار بین

نرخبازار بین بر اساس  نیز  بانک بانکی  با شبیه ها تدوین میهای اعالمی  ادامه  -شود. در 

-(، الگوی رفتار بانک2020ران )مونت و همکابانکی بر اساس مدل  سازی شبکه بازار بین

زنی نش، در مدل جستجوی ارائه شده را به  ها بر مبنای حداکثرسازی سود و مدل چانه

 شود.  بانکی را استخراج میدست آورده  و توزیع نرخ تعادلی در بازار بین

( شماره  نمودار  بانک 3در  اعالمی  سود  نرخ  فراوانی  توزیع  از  (  مستخرج  سود  نرخ  و  ها 

بینشبیه بازار  میسازی  مشاهده  که  همانطور  است.  شده  مقایسه  اساس  بانکی  بر  شود 

نرخ فراوانی  بانک توزیع  اعالمی  عدد  های  در  نرخ  این  متمرکز    20و    18ها،  درصد 

دهند. با  باشد. به عبارت دیگر این دو نرخ بیشترین فراوانی را به خود اختصاص میمی

سازی شده، رفتار نرخ سود را به شکل  از مدل شبیهاین وجود توزیع فراوانی بدست آمده  

 دهد.  دیگری نشان می 

(: مقایسه توزیع فراوانی نرخ های سود شبیه سازی شده  با نرخ های اعالمی ۳نمودار )

 در بازاربین بانکی ایران

 های تحقیق منبع: یافته                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 45                         1399/ پاییز 3شماره  /هفتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

ها در بازار بین بانکی ایران، درصد  سازی رفتار بانک بیه بر اساس نتایج به دست آمده از ش

-بانکی دارای یک توزیع نرمال میهای سود معامله شده در باراز بینفراوانی نسبی نرخ

با فرض حداکثر نتایج بدست آمده  به توضیح است  باشد.  سازی سود سازگار است. الزم 

سازی مدل  از حل عددی و شبیههای بدست آمده  که علت تفاوت در توزیع فراوانی نرخ

های بانک مرکزی مبنی  توان ناشی از انحراف در سیاستها را میهای اعالمی بانک با نرخ

بانک  بانک مرکزی دانست. رفتار عقالیی  بازار  بر تعیین دستوری نرخ سود توسط  ها در 

می متفاوت  سود  نرخ  بر  تحمیل شده  رفتار  با  بانکی  میبین  بنابراین  نتیجه  باشد.  توان 

گرفت که دستوری بودن نرخ سود در نظام بانکی از وضعیت بهینه انحراف دارد و نتایج  

سیاست الگوی  بر  حاکم  عقالنیت  فقدان  بر  بدست  داللت  برای  دارد.  سود  نرخ  گذاری 

تبیین روشن رفتار شبیهآوردن  تفاوت  از  بانک تر  با وضعیت گزارش شده  سازی شده  ها 

بانک  مبا توسط  از  مؤلفهها  بانکی،  بین  بازار  در  نرخ های سود  دالت  احتمال  توزیع  های 

)اعالمی و شبیه نتایج در جدول شماره  ( گزارش شده  3سازی شده مقایسه شده است. 

 است. 

 های موجود با نتایج مدل ای داده(: جدول مقایسه۳جدول )
 مشاهدات  نتایج مدل  عنوان 

52/16 های بزرگ بانک گیری  میانگین نرخ سود وام   20 

9/24 های بزرگ دهی بانک میانگین نرخ سود وام  20 

8/20 میانگین نرخ سود کل بازار   6/20  

های پژوهش بانکی و یافتههای بازار بینمنبع: داده   

ها )مشاهدات  های سود اعالمی بانک دهد که بر اساس توزیع احتمال نرخنتایج نشان می

های بزرگ  گیری( بانک های بزرگ با نرخ سود قرض )وامدهی بانک واقعی(، نرخ سود وام

زنی برخوردار بوده  های بزرگ از قدرت چانهداری ندارد. روشن است که بانک تفاوت معنی

گیری آنها تفاوت داشته باشد. نتایج  ها با نرخ سود وامدهی این بانک و  باید نرخ سود وام

ش مدل  از  میبیهحاصل  نشان  شده  وامسازی  سود  نرخ  که  بانک دهد  بزرگ  دهی  های 

های بزرگ در  گیری آنهاست. این نتایج با ماهیت عملکردی بانک بیشتر از نرخ سود وام

های بزرگ از میانگین نرخ  دهی بانک قالب تعادل نش سازگاری دارد. عالوه براین نرخ وام
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نشان که  است  بزرگتر  بازار  تمرکزکل  وام  دهنده  قابل  بانک منابع  در  بزرگ  دهی  های 

 کشور است.  

 گیریبندی و نتیجه جمع  -۵

از یک مدل جست استفاده  با  تا  پژوهش تالش شد  این  دورهو در  ای شامل  جوی چهار 

نقدی،   شوک  چانهجو  وجستدوره  شریک،  یافتن  مرکزی،  برای  بانک  با  تسویه  و  زنی 

سازی  سازی شود. شبیهشبیه  1398تا    1396های  ها طی سالشبکه تعامالت بین بانک 

بانک  از  کلی  تفکیک  یک  اساس  که  بر  شد  انجام  صورت  بدین  معامله  طرف  های 

بینبانک  بازار  شبکه  در  را  مبادالت  بیشترین  که  بانک  هایی  عنوان  به  داشتند،  بانکی 

ه  ها نیز بانک کوچک در نظر گرفته شدند. این تفکیک ببزرگ شناخته شده و سایر بانک 

سازی رابطه مرکز، پیرامونی را در بازار بین بانکی بهتر نشان  کرد تا در شبیهما کمک می

های کوچک که دارای ذخایر مازاد هستند بعضاً به صورت  دهیم. چرا که بسیاری از بانک 

گذاری  های ابتدایی اقدام به سپرده فعال و مؤثر در بازار بین بانکی فعال نبودند و در دوره

توانست حتی خارج از کریدور اعالم  ها میها میکردند. نرخ سود این سپردهبانک   در سایر 

شده توسط بانک مرکزی در بازار بین بانکی باشد که البته با گسترش بازار بین بانکی و  

سیاست اجرای  بر  نظارت  و  بهبود  است  شده  مدیریت  اقدام  این  مرکزی،  بانک  های 

سپرده  سپردهمجرای  و  وجود  بانک پذیری  گذاری  اما  است.  بانکی  بین  بازار  قالب  در  ها 

شود که روابط مالی بین  روابط قبلی بین یک بانک کوچک و یک بانک بزرگ باعث می

بین   بازار  یک  بنابراین  گیرد.  شکل  بازار  اصلی  شرایط  از  متفاوت  شرایطی  با  بانک  دو 

کند  آن عمل می  بانکی اصلی خواهیم داشت که بر طبق کریدور بانک مرکزی و در درون

بانک  بین  بر اساس تعامالت  نیز  بازار پیرامونی  پذیری  گذاری و سپردهها و سپردهو یک 

آنها از یکدیگر خارج از شرایط کلی بازار بین بانکی اصلی به وجود خواهد آمد. در اینجا  

بانک  تعامل  مدل  نوع  یک  اساس  بر  پیرامونی  و  اصلی  بازار  در  سازی  شبیهجووجستها 

میمی آن  اساس  بر  که  بینشود  روابط  شبکه  بهینهتوان  رفتار  از  را  آنبانکی  ها  یابی 

 استخراج نمود.  

بین بازار  اینکه  به  توجه  با  مذکور  مدل  اجرای  از  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بانکی  بر 
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گیری و تعمیق است و ممکن است تمامی رفتار کنشگران در  ریالی ایران در حال شکل

یابی انجام نشود. تراکم شبکه در بازار بین بانکی واقعی  ساس الگوهای بهینهآن بازار بر ا

شبیه به  بانک نسبت  رفتار  دیگر  عبارت  به  است.  بیشتر  به  سازی  بانکی  بین  بازار  در  ها 

پذیرد. این در حالی است که درصد فراوانی نسبی نرخ سود بین  شکل بهینه صورت نمی

ها با  تفاق افتاده، به یکدیگر نزدیک است اما توزیع آنبانکی در مدل و آنچه در واقعیت ا

برخوردار است در   نرمال  نسبتا  توزیع  از یک  نرخ سود  فروانی  توزیع  هم متفاوت است. 

نرخ   دو  شده  مشاهده  واقعیت  در  که  باالتری    % 21و    %18حالی  نسبی  فراوانی  از 

یابی در انتخاب شرکای  نهها بر اساس رفتار بهی برخوردارند. بنابراین الزم است که بانک 

آمده   دست  به  نتایج  اساس  بر  کنند.  نظر  تجدید  پیرامونی  و  اصلی  بازارهای  در  خود 

شود و به عبارتی بازار به  درصد باالیی از مبادالت در بین تعداد کمی از بانک ها انجام می

-بین توان در تزریق پول در بازار  گیرد. علت اصلی آن را میشکل رقابتی آن شکل نمی 

-جو کرد. در نتیجه یک یا چند بانک به عنوان توزیع وبانکی توسط بانک مرکزی جست

دریافت عنوان  به  دیگر  بانک  چندین  و  میکننده  عمل  پول  در  کننده  شیوه  این  کنند. 

می  خود  به  عکس  حالت  مرکزی  بانک  انقباضی  فرایند  سیاست  ترتیب  این  به  گیرد. 

افتد. بنابراین سیاست پیشنهادی  ی عامل اتفاق نمیهایابی توسط بانک جو بهینهوجست

ای هدفمند خود  تواند آن باشد که بانک مرکزی به شیوهجهت بهبود وضعیت موجود می

بانکی تعیین  ترین ابزارهای مدیریت هدفمند بازار بیندر بازار مشارکت کند. یکی از مهم

های گذشته این امر  طی سالای مقتدارانه است که  های سقف و کف کریدور به گونهنرخ

تحقق پیدا نکرده است. نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که با توجه به  

بانک  کم  معاملهتعداد  بینهای  بازار  در  بانک گر  بین  منابع  توزیع  صورت  بانکی  به  ها 

-ر مؤلفهتوانند تاثیر قابل توجهی بهای دیگر عمال نمیپذیرد و بانک نامتوازن صورت می

هایی شاهد آن بودیم که برخی  های بازار از جمله نرخ داشته باشند. همچنین در دوره

ها از طریق فرایند موازی بازار  شدند و با تعامل با سایر بانک ها وارد فرایند بازار نمیبانک 

یا کسری مازاد  مدیریت میو در شرایطی غیر شفاف ذخایر  را  این  های خود  کردند که 

بر با    شیوه  راستا  همین  در  که  داشت  منفی  اثرات  کشور  پولی  منابع  مدیریت  سیستم 

تقویت نظارت توسط بانک مرکزی و ایجاد سامانه در مبادالت بازار بین بانکی، شفافیت و  
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ها در قالب دیگری  شود که بانک کارایی این بازار افزایش یافته است و کمتر مشاهده می

رسد با توجه به فضای این بازار که  ی شوند. اما به نظر می ها وارد تبادل مال با سایر بانک 

باشد و عوامل مختلفی در شکل گیری آن تاثیر گذار است،  در قالب مذاکرات دوطرفه می

مؤثر   حضور  و  بازار  این  کارایی  و  شفافیت  افزایش  جهت  در  اقدام  ضمن  مرکزی  بانک 

بانک  اتمامی  به استقرار سایر  فرایند، نسبت  این  برنامهها در  بازار،  این  -بزارهای مکمل 

 ریزی نماید.

 تضاد منافع 

 .دارندنویسندگان نبود تضاد منافع را اعالم می 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 49                         1399/ پاییز 3شماره  /هفتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 فهرست منابع 

(. به کارگیری اسناد خزانه اسالمی در  1395نژاد، سیدسعید و طالبی، محمد )شمسی .1

 .33 - 62(،  1)  6، اسالمیفصلنامه تحقیقات مالی بانکی ایران. بازار بین

-(. امکان سنجی فقهی تشکیل بازار بین1389موسویان، سیدعباس و الهی، مهدی ) .2

اسالمی.   بانکداری  در  علمی بانکی  اسالمی  -فصلنامه  اقتصاد  -118(،  38)10،  پژوهشی 

89. 

محمدرضا   .3 حاجیان،  و  محمد  طالبی،  محمدرضا،  کاتوزیان،  سیدعباس،  موسویان، 

بینتوافق(.  1394) بازار  )ریپو( در  بازخرید  اسالمی.  نامه  پژوهشی  -فصلنامه علمی بانکی 
 . 81-111(، 60) 15اسالمی،  اقتصاد 

4. ( میثمی  حسین،  و  عباس،  سید  اسالمی)(.  1396موسویان،  بانکداری  2بانکداری   :)
 . تهران، پژوهشکده پولی و بانکی. مرکزی اسالمی و سیاست گذاری پولی و ارزی

1. Afonso, G., Kovner, A., & Schoar, A. (2012). The Importance of Trading 

Relationships in the Fed Funds Market. Mimeo. Federal Reserve Bank of 

New York. 

2. Afonso, G., & Lagos, R. (2012). An Empirical Study of Trade Dynamics 

in the Fed Funds Market. Mimeo. Federal Reserve Bank of New York. 

3. Afonso, G., & Lagos, R. (2015). Trade dynamics in the market for federal 

funds. Econometrica, 83 (1), 263–313. 

4. Armenter, R., & Lester, B. (2017). Excess reserves and monetary policy 

normalization. Review of Economic Dynamics, 23, 212–235. 

5. Bech, M., & Keister, T. (2012). The Liquidity Coverage Ration and 

Monetary Policy. Mimeo. Bank for International Settlements. 

6. Bech, M., & Klee, E. (2011). The mechanics of a graceful exit: interest 

on reserves and segmentation in the federal funds market. Journal of 

Monetary Eco-nomics, 58, 415–431. 

7. Berentsen, A., Marchesiani, A., & Waller, C. (2011). Floor systems for 

implementing monetary policy: some unpleasant fiscal arithmetic. Review of 

Economic. 

8. Berentsen, A., & Monnet, C. (2008). Monetary policy in a channel 

system. Journal of Monetary Economics, 55, 1067–1080. 

9. Blasques, F., Bräuning, F., & Lelyveld, I. (2018). A dynamic network 

model of the unsecured interbank lending market. Journal of Economic 

Dynamics and Control, 90, 310-342. 

10. Boss, M., Elsinger, H., Summer, M., & Thurner 4, S. (2004). Network 

topology of the interbank market. Quantitative finance, 4(6), 677-684.  



 

 

 

 

 

 

 

  
      ... ایران در چارچوب تعادلشبیه سازی نرخ سود بازار بین بانکی ریالی                            50  

11. Craig, B., Fecht, F., & Tümer-Alkan, G. (2015). The role of interbank 

relationships and liquidity needs. Journal of Banking & Finance, 17 (3), 

523–542. 

12. Haidar, J.I. (2009). The mark-to-market valuation and executive pay 

package regulations within the 2009 US (Bailout) Emergency Economic 

Stabilization Act. Journal of Economic Policy Reform, 12(3), 189–199. 

13. Hamilton, J.D. (1996). The daily market for federal funds. Journal of 

Political Economy, 104, 26–56. 

14. Hong, F., & Shanshan, J. (2019). Systemic Risk in the Interbank Market 

with Overlapping Portfolios. Complexity 2019, 1-12. 

15. Jonathan, C., Jens, E., & Cyril, M. (2020). Relationships in the Interbank 

Market. Review of Economic Dynamics, Elsevier for the Society for 

Economic Dynamics, 35, 170-191. 

16. Li, Y., Rocheteau, G., & Weill, P. O. (2012). Liquidity and the threat of 

fraudulent assets. Journal of Political Economy, 120, 815–846. 

17. Liu, A., Mo, C. Y., Paddrik, M. E., & Yang, S. Y. (2017). Interbank 

market formation through reinforcement learning and risk aversion. Stevens 

Institute of Technology School of Business Research Paper.  

18. Mousaviyan, S. A., & Elahi, M. (2010). Jurisprudential feasibility of 

forming an interbank market in Islamic banking. Journal of Islamic 

Economics, 10 (38), 118-89 (In Persian). 

19.  Mousavian, S. A., Katozian, M. R., Talebi, M., &  Hajian, M. R. (2015). 

Repurchase agreement (repo) in the Islamic interbank market. Journal of 

Islamic Economics, 15 (60), 111-81 (In Persian). 

20. Mousavian, S. A., & Hossein, M. (2017). Islamic Banking (2): Islamic 

Central Banking and Monetary and Foreign Exchange Policy. Tehran, 

Monetary and Banking Research Institute (In Persian). 

21. Poole, W. (1968). Commercial bank reserve management in a stochastic 

model: implications for monetary policy. Journal of Finance, 23, 769–791. 

22. Shamsinejad, S. S., & Talebi, M. (2016). Using Islamic treasury bonds in 

the Iranian interbank market. Islamic Financial Research Quarterly, 6 (1), 

62 – 33 (In Persian). 

23. Xu, T., He, J., & Li, S. (2016). A dynamic network model for interbank 

market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 463, 131-138.

https://ideas.repec.org/p/zbw/bubdps/542013.html
https://ideas.repec.org/p/zbw/bubdps/542013.html

