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طراحی و تدوین مدل مدیریت نقدینگی بانک ملت
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مینا سلیمانزاده

چکیده
مدیریت نقدینگی به معنای پیش بینی حجم تقاضا برای وجوه و تویمیم مقوا یر یواجی وجوه بورای
جهابگهیی به ایم نیازها است .ر ایم پژوهش ،مدیریت نقدینگی با لحاظ شاخصهای ریسک نقدینگی به
صهرت مطالعه مهر ی ر بانک ملت مهر انداز گیری و تجزیهوتحلیل قرار گرجته است .تحقیق پیشرو از
نهع یاربر ی است و به انداز گیری میزان مطلهب نقدینگی بانک ملت با اسوتاا از مودب برناموهریوزی
آرمانی طی سابهای  1392 – 1391میپر از  .ر ایم تحقیق صهرتهای مالی بانک مهر بررسی قورار
میگیر  ،ر پایان برای بررسی مدب نقدینگی به ست آمد  ،پرسشنامهای تهسط  30ناور از خررگوان و
استاا ینندگان بانک ملت تکمیل شد .جهت بررسی اولهیت نسرتهوای نقودینگی موهثر بور نقودینگی،
جداولی طراحی و اولهیت نسرتها با تهجه به رترهبندی معیارهای قضاوتی ترجیحات به یمک یارشناسان
و مدیران با تجربه بانک نمور گوااری شود .ر ایوم پوژهش ،از روت تحلیول سلسوله مراتروی  AHPو
نرماجزار  EXPERT CHOICEبرای تعییم ضرایب نسرتها ر تابع هدف استاا شد .ر نهایت مودب
برنامهریزی آرمانی با استاا از نرماجزار  GAMSحل شد .نتایج تحقیق نشوان ا یوه میوزان مطلوهب
نقدینگی ر بانک طی سابهای مهر بررسی با میزان واقعی آن ر حاب حاضر تطابق ار .
واژگان کلیدی :نقدینگی ،مدیریت نقدینگی ،مدیریت ریسک ،برنامهریزی آرمانی ،تحلیل سلسله
مراتری.

تاریخ ریاجت مقاله ،1392/07/07 :تاریخ پایرت مقاله1392/09/28 :
 .1عضه هیئت علمی انشگا علهم اقتصا ی.
 .2یارشناسی ارشد ،انشگا علهم اقتصا ی تهران.
E-mail: minasol66ses@gmail.com
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 .1مقدمه

نقدینگی ییایت ارایی است یه آن را به آسانی به پهب نقد یم ضرر یا بودون ضورر ترودیل
مییند .نقدینگی تهانایی بنگا ها و یا مؤسسات مالی ر انجام تعهدات یهتا مدت است .مودیریت
نقدینگی شامل پیشبینی نیازهای بانک به نقدینگی و تامیم ایم نیازها با حداقل هزینوه ممکوم
است (ثابت یهنمهیی.)1385 ،
وجه نقد مهمتریم عنصر اراییهای جاری ر نها های مالی ،بهخصهص بانکهوا اسوت .ر
صهرتی یه نها مالی تهانایی سترسی سریع به وجه نقد با هزینه مناسوب و ر زموان مناسوب را
اشته باشد ،بهعنهان یک نها مالی با قابلیت نقدینگی مهجب یاهش ریسوک نقودینگی و بوروز
مشکالت مالی خهاهد شد .ر ایم راستا ،مدیریت نها مالی بر آن است تا با بهور گیوری از انوهاع
روتها و مدبهای علمی پیش بینی ،با تهجه بوه تحوه ت محیطوی و شورایط رقوابتی مودیریت
نقدینگی مناسری را اعماب یند ( یهاندری و همکاران.)1383 ،
از آنجایه نقدینگی بانکها بهعنهان بخشی از اراییهوای بودون بواز آنهوا مطورا اسوت
مدیریت آنها با سایر تصمیمات بانکها از جمله سرمایهگااریهای مستقیم ،مشاریتها ،اعطای
تسهیالت و مدیریت تجهیز منابع و تخصویص مصوارف موالی ر ارتروا خهاهود بوه  .مودیریت
نقدینگی شامل پیشبینی نیازهای بانک به نقدینگی و تیمیم ایم نیازها است .مدیریت نقودینگی
همانند سایر مدیریتها تقابلی بیم ریسک و بواز هی اسوت .نگهوداری نقودینگی بیشوتر مهجوب
یاهش ریسک میشه و همزمان جرصتهای سرمایهگااری را از بانک میگیر و باعث یواهش
باز هی منابع ر اختیار بانک خهاهد شد .عالو بر ایم ،مدیریت ههشومند نقودینگی ،بانوک را ر
رسیدن به محدو های امم نقدینگی یمک و قا ر خهاهد یر تا به مهقع و بدون خطا جهابگوهی
نیازهای نقدینگی مشتریان سرمایهگاار و مشتریان گیرند تسهیالت باشد؛ لاا رسیدن به اهوداف
برنامهریزیشد بانک از طریق مدیریت نقودینگی امکوانپوایر اسوت (انوهاری رسوتمی.)1378 ،
مدیریت نقدینگی عرارت از پیش بینی حجم تقاضا برای وجه و تیمیم مقا یر یواجی وجوه بورای
پاسخگه به ن به ایم نیازها است .تقاضاها به و صهرت انجام میگیر :
 )1بر اشت از سپر ها
 )2تقاضا برای تسهیالت
پاسخگه به ن به هر و صهرت تقاضا از اهمیت خاصوی برخوهر ار اسوت .اگور بانوک نتهانود
پاسخگهی بر اشت مشتریان از سپر هایشان باشد ،با عکسالعملهای قوانهنی شودیدی مهاجوه
میشه یه ممکم است ر نهایت ،مهجب ورشکستگی و خاتمه جعالیت بانک شه  .ر مهر جاموه
عمل پهشانیدن به تقاضاهای تسهیالت مشتریان ،شاید رسالت ،مسؤولیتهوا و اجرارهوای بانوک
سنگیمتر ،مهمتر و خطیرتر از مهر قرل باشد.
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

یکی از اصهب عمهمی مدیریت بانک ،مدیریت نقدینگی است .بانکها به و لیل عمود بوه
نقدینگی نیاز ارند:
 .1پاسخ به نهسانات پیشبینیشد یا پیشبینینشد ترازنامه بانک.
 .2جاب منابع جدید بهمنظهر تخصیص به مصارف مهر نیاز و ر نتیجه یسب رآمد.
نیازهای نقدینگی بانک به ماهیت و مشخصات سوریهوای زموانی سوپر هوا و تسوهیالت
بستگی ار  .ابعا تغییرات زمانی ایم حسابها را میتهان به چهار سته تقسیم یر :
الف) تغییرات جصلی؛
ب) تغییرات ا واری؛
ج) تغییرات زمانی؛

) حریتهای تصا جی و بینظم یهتا مدت (عربمازار و قنرری.)1379 ،
حرکات نامنظم :پیشبینی حریات نامنظم یه از الگهی شناخته شد ای پیروی نمیینند شوهار
است .ر عیم ایم حریات ،سطح سپر ها و تقاضای وامها را تحت تاثیر قرار می هد .مثابهوای
حریات نامنظم عرارتاند از :اعتصاب یارگری ،تاثیرات برخی از بالیای طریعی؛ مانند زمویم لورز
یا سیل ،جنگ یا برخی از تهسعههای غیر معمهب اقتصا ی وسیاسی است (عوربموازار و قنروری،
.)1379
حرکات ادواری :پیشبینی حریت ا واری بسیار مشکلتر از حریت جصلی است .طی ور یهتا
چرخه بازرگانی ،حساب جاری امکان ار یاهش یاجته و سوپر هوای بوانکی یوم شوه  .اگرچوه
سیاست پهلی نظام بانکی مریزی تمایل ار یه یاهش سپر ها را ر نظام بانکی طی یک ور
ریه اقتصا ی تراز نماید .طی ور رشد ،حساب جاری بیشتر از رشد سپر به و اغلب بانکها
به جروت اراییهای قابل نقد شدن نیاز پیدا میینند (عربمازار و قنرری.)1379 ،
حرکت زمانی :حریت زمانی ممکم است چند چرخه تجاری را شامل شه  .ایم حریت ،محصهب
تاثیرات بلندمدت و یهتا مدت مثل تغییر ر مصرف ،پسانداز ،سرمایهگااری ،جمعیت ،نیروی یار
و تهسعه جنآوری است .نتیجه ایم حریت مهجب پیدایش نیروهایی ر اقتصا میشهند یه سوطح
سپر های بانکی را تحت تاثیر قرار می هند و برنامهریزی برای مقاصد نقدینگی را جهقالعا بوا
اهمیت میساز  .ر محاسره نیازهای نقدینگی برای یک ور زمانی مشخص ،یک بانک ممکوم
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است تغییرات مهر انتظار ر سپر ها و وام را برای یک ور پایه انداز گیری یند .سه عامل زیر
مهجب تغییر ر نقدینگی یا ذخایر مازا میشهند:
 )1انراشت یا یم شدن وجه به خاطر اجزایش یا یاهش ر سپر ها.
 )2انراشت یا یم شدن وجه به خاطر اجزایش یا یاهش ر وامها یا سرمایهگااریها.
 )3اجزایش یا یاهش ذخیر قانهنی به خاطر اجزایش یا یاهش ر سپر ها (عربموازار و قنروری،
.)1379
نیازهای نقدینگی میتهاند حسب نیاز مدیریت برای هر ور زمانی پیشبینی شه  .ایم نیازها
ر مهر رشد مهر انتظار تقاضای وام ر قراب جریان خروجی سپر مطرا میشهند .زم به ذیر
است یه اجزایش ر سپر ها هرچه به سهی پایان سواب پویش مویرو  ،نیازمنود ذخیور قوانهنی
اضاجی است .بنابرایم ،تراز یر ن وجه برخاسته از ذخایر زو تر ر ساب است (Edward & Gill,
)1999

ر ساب  1387سهری و وصاب ر مقالة «روتهای نهیم تیمیم مالی و مدیریت نقدینگی ر
بانک» ابزارهای متداوب مدیریت نقدینگی ر بانکهای سنّتی را معرجی یر و بهبررسی
ابزارهای مدیریت نقدینگی ر بانکهای اسالمی پر اختهاند.
ر ساب  1387گرو مطالعات و مدیریت ریسک بانک اقتصا نهیم ر یتاب مدیریت ارایی-
بدهی و ریسک نقدینگی ر مؤسسات مالی ،ضمم اشار به ضرورت مدیریت نقدینگی ر
بانکها ،روتهای مدیریت نقدینگی و نظریههای مربه به آن را به تاصیل مهر بررسی قرار
ا ند.
سلیمانی ر ساب  1386ر مقالة «زیربناهای سازمانی زم جهت مدیریت نقدینگی ر
بانکداری اسالمی» ابتدا چالشهای مدیریت نقدینگی ر بانکهای اسالمی را بررسی یر و
سپس به زیربناهای نها ی مدیریت نقدینگی از جمله :بازار پهب بیمبانکی و بازار مالی بیمالمللی
اسالمی ( )IIFMپر اخته است.
بختیاری ر ساب  1385ر مقالة «روتهای مؤثر مدیریت نقدینگی ر بانکها» نخست به
اصهب زم برای استقرار مدیریت نقدینگی ر بانکها اشار یر و سپس به ویژگیهای
اراییهای نقدشهند و بدهیها ر بانکها پر اخته است و ر ا امه یار با معرجی برخی از
ابزارهای تیمیم نقدینگی ر بانکها ،مدبهای مدیریت نقدینگی را مهر بررسی قرار ا است.
ر ارترا با مهضهع پژوهش حاضر ،پایاننامهیی تحت عنهان طراحی و تدویم مدب مطلهب
مدیریت نقدینگی ر بانک صنعت و معدن ر ساب  1385تهسط معصهمه ثابتی یهنمهیی با
راهنمایی یتر علی اصغر انهاری رستمی انجام شد است و همچنیم پایاننامه یگری نیز تحت
عنهان طراحی مدب برنامهریزی آرمانی برای تعییم میزان مطلهب نقدینگی ر بانکهای تجاری
(مهر ی بانک رجا یارگران) تهسط وحید باقری خیرآبا ی ر ساب  1380با راهنمایی یتر عا ب
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آذر انجام شد است .ر ساب  1377نیز یتر حسنعلی قنرری یک طرا پژوهشی را با عنهان
مدیریت نقدینگی ر بانک یشاورزی با یمک و مشاور یتر عراس عربمازار انجام ا است.
ر ساب  1383یهاندری و همکاران ر مقالة «طراحی مدب پیشبینی ر مدیریت نقدینگی
نها های مالی ر چارچهب نظام بانکداری بدون ربا با استاا از شرکههای عصری» از رهیاجت
منابع و مصارف بهعنهان مدب عملیاتی تحقیق بهر مند شد اند .سپس مدب عملیاتی تحقیق را با
مراجعه به قهانیم و آییمنامههای نظام بانکداری بدون ربا طراحی یر اند.
ههشنگ شجری و حسیم استا ی مقالهای تحت عنهان «ینترب نقدینگی ر بانک رجا با
ارائه یک مدب مطلهب» با استاا از مدب  ،ARIMAوضعیت نقدینگی ر بانک را با تهجه به
ا های گاشته نقدینگی بانک رجا  ،پیشبینی و میانگیم نقدی آن را ر ور  1388تا پایان
 1389برآور یر اند.
ر اینجا به برخی از تحقیقات خارجی انجامشد ر ایم زمینه نیز پر اخته میشه :
بروس و تهماس )2013( 1ر تحقیق خه  ،به هدف اولیه بانکهوای تجواری بورای مودیریت
نقدینگی اشار یر اند یه بر اساس آن با نگهداری ذخایر از یکسه از سایر جعالیتهای بانک به
هنگام بر اشتهای اجتنابناپایر سپر ها تهسط سپر گااران پشتیرانی میشه و از سهی یگور
میتهان تقاضای تسهیالت و اعترارات از طرف مشتریان را پاسخگه به  .ایوم تحقیوق گسوترت
یاربر ی و قابل استاا مدب برنامهریزی ریاضی را برای مدیریت نقدینگی ر یک بانک تجاری
شرا می هد یه ر آن یل اراییهای بانک تقریراً  800میلیهن ر و پرتاوهی سورمایهگوااری
(اوراق بها ار و وجه جداراب جروختهشد ) تقریراً  200میلیهن ر به است ).(Fielitz, 2013
نیکه ستهرلی و لیندا گهلدبرگا )2012( 2ر تحقیق خه به بررسی تسری مودیریت نقودینگی ر
ساختار بانکی پر اختهاند .مرنی بر اینکه جریان نقدینگی و نحه مدیریت آن ر بانوک بوهعنوهان
شریت ما ر و خطه یسبویار بهعنهان شریتهای زیر مجمهعه با چه مکانیزمی صهرت گیور
تا به محض وقهع هر نهع شهیی ( رون سازمانی و برونسازمانی) امکان ینترب نقودینگی بورای
سازمان جراهم باشد.
3
ینتووا جووروت و یهیوود اسچارجسووتم ( )2012ر مقالووه خووه یووک چووارچهب یلووی بوورای
تجزیهوتحلیل سیاستهای مدیریت ریسک شریتهای بزرگ ارائه ا اند .مرنوی بور اینکوه ،بوا
بررسی تامیم مالی منابع خارجی چنانچه هزینه آن از به جه تهلید منابع اخلی با تر رو  ،شریت
به اجرای سیاست مصهنسازی اقدام نماید تا ر صهرت حصهب اطمینان از اینکه شریت با اشتم
منابع مالی اخلی یاجی به استاا جرصتهای سرمایهگااری نیاز ار  ،از نقدینگی خوه شوریت
1. Bruce D. Fielitz and Thomas A. Loeffler
2. Nicola Cetorelli - Linda S. Goldberg
3. Kennetta Froot and David Scharfsten
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بهر مند شه  .ر نهایت آنها برای طراحی استراتژیهوای مودیریت ریسوک بوه عوهاملی ماننود
جرصتهای سرمایه گااری و تامیم مالی و طراحی استراتژیهوای مصوهنسوازی نورا ارز بورای
شریتهای چند ملیتی اقدام یر اند.
مهریله یمپله و اراسمه گیامرهنا )2011(1ر مقاله خه به بررسی و مطالعه چگوهنگی مودیریت
بحران نقدینگی ر سابهای  2008-2009پر اختهاند .تجزیهوتحلیول ایوم بررسوی بیونشهوای
جدیدی را ر تعامل بیم نقدینگی اخلوی ،صوندوقهوای خوارجی و تصومیمگیوریهوای واقعوی
شریتهای بزرگ از جمله سرمایهگااری و اشتغاب جراهم میینود .ر تحقیوق حاضور بوه نحوه
تصمیم گیری ر خصهص خطه اعتراری و نقدینگی اخلی (نقدی و سه ) به هنگام مهاجهوه بوا
یمره شدید اعترار اشار شد است .شریت ها به هنگام یمروه نقودینگی بوا رجوهع بوه خطوه
اعتراری هزینه سونگینی را بور سوازمان تحمیول موییننود؛ ر نتیجوه بوا اتخواذ سیاسوتهوای
سرمایهگااری و پسانداز سعی ر تخایف اثر ناشی از ایم هزینه برمیآیند.
مایکل یروگر )2011( 2ر تحقیق خه  ،به بررسی مدیریت یارآمود ترازناموه هور شوریت بوا
هدف بهحدایثر رساندن باز و به حداقل رسواندن ریسوک یوه یوار پیچیود و شوهاری اسوت،
پر اختهاند؛ مرنی بر اینکه یه هر تصمیمی یه ر حاب حاضر گرجته میشوه تیثیرگواار ر آینود
خهاهد به  .مقاله یک رویکر چندهدجه را با پیشنها حریت از ترازنامه جاری به سومت ترازناموه
مطلهب با رعایت قهانیم نظارتی یمیته باب  1و  2مطورا مویینود یوه مویتهانود سوازمان را ر
ستیابی به اهداف استراتژیک خه قا ر ساز .
رانیا عظمی و مهر ا تمیز )2010( 3ر تحقیق خه  ،به بررسی و تحلیل چندیم متغیر تصمیم
ر انتخاب پرتاهی4پر اختند .با تهجه با اینکه برنامهریزی آرمانی عمدتاً ر رویکر هایی با چندیم
متغیر تصمیمگیری قابل استاا است ،تصمیمگیرند را قا ر میساز تا متغیرهای بیشماری از
الزامات و اهداف را با یکدیگر هماهنگ یند .بهخصهص ،ر مهر انتخاب پرتاهی ،ایم تحقیق
ابتدا بهبررسی انتخاب پرتاهی و ر ا امه به برنامهریزی آرمانی ر حل مشکالت مربه به
انتخاب پرتاهی ،پر اخته است .نتیجه تحقیق نشان هند اهمیت برنامهریزی آرمانی ر برقراری
هماهنگی میان اهداف چندگانه و متضا ی همچهن باز هی پرتاهی ،ریسک ،نقدینگی ،نرا
هزینه و سایر جایتهرها است.
5
میهیر ات و راوی پاتهاک ( )2008ر تحقیق خه  ،مدب برنامهریزی خطوی را بورای مودیریت
ارایی -بدهی بانک مهر بررسی قرار ا ند .ر ایم بررسی به اجزایش ارزت بانک ،بهروه نقودینگی و
1. Murillo Campello and Erasmo Giambona
2. Machiel Kruger
3. Rania Azmi and Mehrdad Tamiz
4. Portfolio Selection
5. Mihir Dash and Ravi Pathak
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یاهش ریسک نرا بهر  ،بر مدیریت ارایی -بدهی بانکها ،تیییود شود اسوت .هودف سیسوتم
مدیریت یارآمد ارایی-بدهی ،تهجه به حساسیت نرا بهر  ،سررسید تعهدات و ر یول ییایوت و
نقدینگی اراییها و بدهیها برای رسیدن به یارمز بهر قابل قرهب و ر نهایت آما گی بانکهوا
برای رویارویی با چالشهای رقابتی حوایم بور جضوای سیسوتم بوانکی اسوت .ایوم مقالوه مودب
برنامهریزی خطی را برای مدیریت ارایی -بدهی ،با هدف سه بخشی بر اساس محودو یتهوا و
الزامات قانهنی ،پیشنها مییند .ایم مدب ر یکی از بانکهای هند بهیار بر شد و نتیجوه آن
تهصیه به بهینه حدایثر ارایی -بدهی ر بانک مایهر ،به است .نتایج مطالعه نشان هند تیثیر
مالکیت و ساختار بانکها بر اقدامات مدیریت ارایی -بدهی است؛ بهطوهرییوه  92/59رصود
بانکها نیاز به مدیریت یارآمد نقدینگی و  59/26رصد از بانکها ر معرض ریسک نورا بهور
قرار ارند ).(Dash & Ravi, 2009
 .3روششناسی تحقیق

ایم پژوهش از نهع تهصیای -تحلیلی است یه بوا اسوتاا از مودبسوازی ریاضوی صوهرت
میگیر  .مشخص یر ن منابع اصلی ورو ی و خروجی نقدینگی بانک ،انوداز گیوری و مودیریت
خالص وجه مهر نیاز ،سترسی به بازار و برنامه یزی احتیواطی از جملوه موهار ی اسوت یوه ر
مدبسازی ریاضی لحاظ خهاهد شد .ر ایم پژوهش ،متغیرهای مدب با تهجه به صوهرت منوابع و
مصارف بانک و نیز با تهجه به ایم یه ملزم به رعایت نسورتهوای موالی خاصوی بورای ینتورب
نقدینگی است بر اساس صهرتهای مالی و تراز یل ،سایر متغیرهوای تاثیرگواار بور روی مودب،
شناسایی و تعریف میشهند.
برای طراحی مدب مطلهب مدیریت نقودینگی ،ابتودا یلیوه متغیرهوای ورو ی و خروجوی بوه
سیستم مدیریت وجه نقد با تهجه به مدب ماههمی نمه ار  1شناسایی و مشخص شد (یارشناسان
یمیته مدیریت نقدینگی بانک ملت) .سپس ،برنامه منابع و مصارف بانک ،صهرتهای مالی مثول
ترازنامه ،صهرت حساب سه و زیوان و نیوز صوهرت جریوان نقودی موهر بررسوی قورار گرجوت.
نسرتهای مالی مهم و مهثر بر سیستم نقدینگی بوا تهجوه بوه تجربیوات سوایر بانوکهوا و نیوز
متخصصان بانک ملت شناسایی و مشخص شد.
با تهجه به ایم یه عهامل تیثیرگاار بر سیستم مدیریت نقدینگی متعد و گاهی ر تضا با هم
هستند ،ضرورت بهر گیری از مدبهای برنامهریزی آرمانی اجتنابناپوایر بوه اسوت .ضومنا بوا
استاا از مدبهای ینترب مهجه ی ،وضعیت ورو یها و خروجیها موهر بررسوی قورار گرجوت.
پس از تایید آرموانی بوه ن مودب ریاضوی مودیریت نقودینگی ،تعیویم وشناسوایی نوهع مناسوب
برنامهریزی آرمانی (قامهسی ،وزنی اولهیتی ،وزنی غیر اولوهیتی و توابع ارزت عموهمی) ضورورت
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یاجووت؛ لوواا بوورای تعیوویم موودب مناسووب ،برنامووهریووزی آرمووانی طراحووی شوود (Anvary
)Rostamy&Tabata, 1998

ابتوودا یل یووه متغیرهووای ورو ی و خروجووی بووه سیسووتم نقوودینگی بووا اسووتاا از جووداوب
منووابع و مصووارف بانووک شناسووایی و مشووخص شوود؛ سووپس ،محوودو یتهووای آرمووانی و
سیسووتمی موودب تعریووف گر یوود .مهمتووریم محوودو یت آرمووانی موودب عرووارت از مجمووهع
ورو ی هووا (منووابع) بووه اضوواجه مهجووه ی نقوود اوب ور بووه اضوواجه ذخیوور احتیوواطی ،منهووای
خروجیها از سیسوتم نقودینگی (مصوارف) اسوت یوه بایود برابور سوطح مطلوهب باشود .جورض
بر صار به ن سطح مطلهب اسوت .سوایر محودو یتهوای آرموانی مودب عروارتانود از :رعایوت
نسرتهای مهثر بور نقودینگی شوامل نسورتهوای زیور اسوت :نسورت نقودینگی ،نسورت آنوی،
نسرت سپر های غیر یوداری بوه سوپر هوای یوداری ،نسورت مهجوه ی حسواب ملوت نوز
سایر بانکها به حساب سایر بانکها نوز ملوت ،نسورت مانود انوهاع چوکهوای جروختوه شود
به بدهی هوای جواری ،نسورت یول مصوارف بوه یول منوابع ،نسورت وجوه نقود و شوره نقود ر
صوندوق بانووک بووه مانوود سوپر هووای یووداری شووعب و نسورت میووانگیم وجووه نقوود صووندوق
شووعب بووه مانوود صووندوق .بوورای بررسووی اولهیووت نسوورتهووای نقوودینگی مووهثر بوور نقوودینگی
جدوب اولهیتبندی نسرتهای موؤثر ر نقودینگی بانوکهوا) طراحوی شود و اولهیوت نسورتهوا
بوا تهجووه بووه رترووهبنوودی معیارهووای قضواوتی ترجیحووات بووه یمووک یارشناسووان و موودیران بووا
تجربه بانک نمر گوااری گ ر یود .اطالعوات جودوب مزبوهر بوا اسوتاا از روت تحلیول سلسوله
مراتری  AHPو نورماجوزار  EXPERT CHOICEحول و بوه ایوم ترتیوب ضورایب نسورتهوا
ر تابع هدف محاسره شود .سوهم (وزن) هور یوک از بخوشهوای منوابع و مصوارف بوه عنوهان
محوودو یتهووای سیسووتمی تعریووف شوود .ر نهایووت موودبهووای برنامووهریووزی خطووی از جملووه
مدبهای برنامهریزی آرمانی با استاا از نرماجزار  GAMSقابل حل خهاهد به .
ر طراحی مدب جرض بر ایم است یه ذخیر احتیاطی  %5مجمهع خروجیها اسوت (یمیتوه
مدیریت نقدینگی بانک ملت) .میزان ذخیر احتیاطی به سه عامل؛  )1میانگیم تقاضا )2 ،تغییرات
تقاضا و  )3سطح سرویس مهر نظر و سیاست بانک ر ایم خصهص بستگی ار  .طریعتاً میوزان
ر نظر گرجته شد برای ذخیر احتیاطی قابل تغییر خهاهد به .
یکی از مراحل اولیه مودیریت نقودینگی ،مشوخص یور ن منوابع اصولی ورو ی و خروجوی
نقدینگی به بانک و اشتم اطاعات تاضیلی از آنها است .ر خصهص شوناخت جریانوات نقودی
اصلی ،شش حساب عمد ترازنامهیی وجه ار یه ر نمه ار  1نشان ا شد است:
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نمودار  :1شناخت جریانهای اصلی نقدینگی (منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانکها)

از شش حساب ترازنامهیی عمد جهق ر یهتا مدت ،بانک میتهاند جقط تعدا معودو ی را ر
ینترب اشته باشد .برای مثاب ،ر یهتا مدت بانوک ینتورب قابول مالحظوهیوی روی نقودینگی،
سپر ها ،سرمایهگااریهای بلندمدت و تسوهیالت ،تعهودات بلندمودت و سورمایه نودار و تنهوا
میتهاند اراییهای غیر نقد یهتا مدت و تعهدات یهتا مدت غیور سوپر یوی را ر ینتورب خوه
اشته باشد .وقتی یک بانک بتهاند مهار اصلی جریانات نقدی را مشخص یند ،باید یک سیسوتم
برنامهریزی نقدی پیا یند .معمه سیستم برنامهریزی نقدی بانک بور اسواس جریانوات نقودی
روزها و هاتههای آتی برنامهریزی میشه و بهطهریلی حد و حدو جریانات نقودی ر بلندمودت
هم برآور میشد .برنامهریزیهای نقدی مابیم بانکها بوا شویه هوای متاواوت اجورا مویشوه
(عربمازار و قنرری.)1379 ،
ریسک نقدینگی بانک ها با شرایط جاری یسبویار ،مثل بر اشت سوپر گوااران یوا تقاضوا
برای وام جدید تغییر مییند یه بانک ها تقاضا برای وام را از طریق نقد یر ن اراییها یا گرجتم
وام جدید پاسخ می هند .پس ،یک مدیر بانک باید بتهاند وضعیت نقدینگی شریت را به صوهرت
روزانه انداز گیری یند .یک ابزار خهب برای ایم منظهر ،استاا از صهرت نقدینگی خالص بانوک
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یه لیستی از منابع و مصارف وجوه ر ایوم صوهرت ،آور مویشوه (Saunders & Mellon
)Coronet, 2005

شاخصهای مدیریت ریسک نقدینگی :شاخصهای مدیریت ریسک نقدینگی عرارتاند از:
 .1نسبت مطالبات از بانک مرکزی به مجموع سپردهها :مطالرات از بانوک مریوزی شوامل
سپر قانهنی ته یع شد  ،ماند حساب جاری و سایر مطالرات نز ایم بانک است .ایم نسورت ر
تجزیهوتحلیل شاخص اراییهای نقدشهند و تسهیالت اعطایی مهر استاا قرار میگیور ؛ اموا
نکته حائز اهمیت ایم است یه بیشتریم مقدار تشکیل هند ایم نسرت ،به سپر قوانهنی ته یوع
شد نز بانک مریزی ،اختصاص ار یه از مهار تکلیای جعالیتهای بانکی است؛ بنابرایم ایجا
تغییرات ر خصهص نرا سپر های قانهنی و مهار مرترط با اعماب آن ،به تعا ب بویم ریسوک و
باز تاثیر میگاار .
 .2نسبت تسهیالت اعطایی به مجموع سپردهها :نسرت تسهیالت اعطایی به سپر هوا بوا
تهجه به نرا اندوخته قانهنی انهاع سپر ها و با مالحظه سطح مطلهب نقدینگی مهر نیواز بورای
پاسخگهیی به نیازهای مقطعی سپر گااران و سایر پارامترهای تاثیرگاار گهیای و نکته بسیار با
اهمیت به شرا زیر است:
نکته اول :آیا نظارت مهثر بر جریانهای وجه نقد به رستی انجام پایرجته است؟
نکته دوم :آیا مدیریت مطلهب منابع و مصارف ،با مهجقیت همرا به است؟
مقدار یمّی ایم نسرت را میتهان ر سه حالت زیر تجزیهوتحلیل یر :
حالت اول :با به ن نسرت از سطح مطلهب شاخص ،نشان هند انحراف از وضعیت نقدینگی
اطمینان بخش است یه ر صهرت استمرار ،خطر عدم تهانایی ر ایاای تعهدات بانک و متعاقب
آن یسری حا نقدینگی را به نراب خهاهد اشت.
حالت دوم :پاییم به ن نسرت از سطح مطلهب شاخص ،گهیای جقدان مدیریت مطلهب منابع و
مصارف است یه نتیجه آن یاهش سه آوری و به نراب آن ،از ست ا ن بازار مصرف خهاهد
به .
حالت سوم :برابری نسرت با سطح مطلهب شاخص ،بیانگر نظارت مهثر بر جریانات وجه نقد و
اعماب مدیریت بهینه منابع و مصارف بانک است.
 .3نسبت اوراق مشارکت به مجموع داراییهاا :سورمایهگوااری ر ارایویهوای بوا رجوه
نقدشهندگی با  ،به منظهر حاظ قابلیت انعطواف پوایری بانوک ر توامیم منوابع زم ر شورایط
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بحرانی است .برای مثاب ،نگهداری مقدار مناسری از اوراق مشاریت بهعنهان رجه اطمینانی است
یه ،ریسک نقدینگی بانک را ر شرایط بحرانی به نحه مطلهب ر سطح مناسوب ،تحوت ینتورب
قرار ا و همچنیم ،معاجیت مالیاتی ناظر بر سه اوراق مشاریت ،به باز هی بیشتر منابع بوانکی
منجر خهاهد شد.
 .4نسبت سرمایهگذاری کوتاهمدت به کل داراییها :ایم شاخص نشان موی هود یوه چوه
نسرتی از مجمهع ارایی هوای بانوک بوه صوهرت نقودتریم منروع رآمودزا نوز سوایر بانوکهوا
سپر گااری شد است .از ایمرو ،اختصاص سطح مناسری از ایمگهنه سرمایهگااریهوا نوه تنهوا
تمریز بر روی یک منرع تامیم مالی را به حداقل میرساند؛ بلکه میتهاند با ایجا تنوهع ر انوهاع
اراییها ،رجه نقدشهندگی آنها را اجزایش هد.
 .5نسبت سپردههای فرار (ناپایدار) به جمع بدهیها :ایم شاخص نشان می هود یوه چوه
نسرتی از مجمهع بدهیهای بانک به صهرت بدهیهای جرّار (ناپایدار) ،نقودینگی بانوک را تحوت
تاثیر خه قرار می هد .از ایمرو ،اختصاص سطح مناسری از سپر های بلندمدت (پایدار) نوه تنهوا
تمریز بر روی یک منرع تیمیم مالی را به حداقل میرساند؛ بلکه میتهاند با ایجا تنوهع ر انوهاع
سپر ها ،رجه جرّار به ن (ناپایداری) سپر ها را تحت ینترب قرار ا .

 .1مدبهای ریاضی عمهمی مدیریت نقدینگی
مدب عمهمی مدیریت نقدینگی به شرا ذیل میباشد:
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اولیم محدو یت آرمانی

𝑖=1 𝑘=1

𝑗=1 𝑘=1

=0
12

𝑣

12

𝑚

−
+
∑ ∑ 𝑦𝑗𝑘 − 𝑛1 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 + 𝑑21
− 𝑑21
𝑖=𝑔 𝑘=1

محدو یت نسرت نقدینگی

𝑗=1 𝑘=1

=0
12

𝑣

12

𝑚

−
+
∑ ∑ 𝑦𝑗𝑘 − 𝑛2 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 + 𝑑22
− 𝑑22
𝑖=𝑔 𝑘=1

محدو یت نسرت نقدینگی

=0

𝑗=1 𝑘=1
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12

12

𝑣

𝑚

∑ ∑ 𝑦𝑗𝑘 − 𝑛3,𝑗=𝑔 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 + 𝑑3− − 𝑑3+
𝑖=𝑔 𝑘=1

محدو یت نسرت آنی
محدو یت نسرت مهجه ی بانک ما نز سایر بانکها به صندوق

𝑗=1 𝑘=1

=0
𝑦21 − 𝑛4 𝑦31 + 𝑑4− − 𝑑4+
=0
12

12

𝑣

𝑣

∑ ∑ 𝑦𝑖𝑘 − 𝑛5 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 + 𝑑5− − 𝑑5+
𝑖=𝑔 𝑘=1

𝑖=𝑔 𝑘=1

=0

محدو یت نسرت سپر های غیر یداری به سپر های یداری

12

𝑣

𝑦21 − 𝑛6 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 + 𝑑6− − 𝑑6+
𝑖=𝑔 𝑘=1

=0

محدو یت نسرت حساب ما نز سایر بانکها

12

𝑣

𝑋19 − 𝑛7 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 + 𝑑7− − 𝑑7+
𝑖=𝑔 𝑘=1

=0

محدو یت نسرت ماند انهاع چکهای جروخته شد

12

𝑚

12

𝑣

−
+
∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 − 𝑛81 ∑ ∑ 𝑦𝑗𝑘 + 𝑑81
− 𝑑81
𝑖=𝑔 𝑘=1

𝑗=1 𝑘=1

=0

محدو یت نسرت یل مصارف به یل منابع

12

𝑚

12

𝑣

−
+
∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 − 𝑛82 ∑ ∑ 𝑦𝑗𝑘 + 𝑑82
− 𝑑82
𝑖=𝑔 𝑘=1

𝑗=1 𝑘=1

=0

محدو یت نسرت یل مصارف به یل منابع

12

12

𝑣

𝑚

−
+
∑ ∑ 𝑦𝑗𝑘 − 𝑛91 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 + 𝑑91
− 𝑑91
𝑗=1 𝑘=1

𝑖=𝑔 𝑘=1

=0

محدو یت نسرت نقد و شره نقد ر صندوق

12

12

𝑣

𝑚

−
+
∑ ∑ 𝑦𝑗𝑘 − 𝑛92 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 + 𝑑92
− 𝑑92
𝑖=𝑔 𝑘=1

محدو یت نسرت نقد و شره نقد ر صندوق

𝑗=1 𝑘=1

=0
12

12

−
+
∑ ∑ 𝛼𝑖 𝑋𝑖𝑘 − ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 + 𝑑101
− 𝑑101
𝑘=1

𝑖

=0

محدو یت سیستمی مربه به وزن منابع و مصارف

12

𝑖=1 𝑘=1
12

−
+
∑ ∑ 𝛼𝑖 𝑋𝑗𝑘 − ∑ ∑ 𝑋𝑗𝑘 + 𝑑102
− 𝑑102
𝑘=1

محدو یت سیستمی مربه به وزن منابع و مصارف

𝑗

=0

𝑗=1 𝑘=1
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12

𝑣

12

𝑚

−
+
∑ ∑ 𝑦𝑖𝑘 − 𝑛11 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 + 𝑑11
− 𝑑11
𝑖=𝑔 𝑘=1

𝑗=1 𝑘=1

=0

محدو یت نسرت مطالرات از بانک مریزی به مجمهع سپر ها

12

𝑣

12

𝑚

−
+
∑ ∑ 𝑦𝑖𝑘 − 𝑛12 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 + 𝑑12
− 𝑑12
𝑖=𝑔 𝑘=1

𝑗=1 𝑘=1

=0

محدو یت نسرت تسهیالت اعطایی به مجمهع سپر ها

12

𝑣

12

𝑚

−
+
∑ ∑ 𝑦𝑖𝑘 − 𝑛13 ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑘 + 𝑑13
− 𝑑13
𝑖=𝑔 𝑘=1

𝑗=1 𝑘=1

=0

محدو یت نسرت اوراق مشاریت به مجمهع اراییها

12

𝑣

12

𝑚

−
+
∑ ∑ 𝑦𝑖𝑘 − 𝑛14 ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑘 + 𝑑14
− 𝑑14
𝑖=𝑔 𝑘=1

𝑗=1 𝑘=1

=0

محدو یت نسرت سرمایهگااری یهتا مدت به یل اراییها

12

𝑣

12

𝑚

−
+
∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 − 𝑛15 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑘 + 𝑑15
− 𝑑15
𝑖=𝑔 𝑘=1

=0

محدو یت نسرت سپر های یداری به جمع بدهیها

,

j=1,…,m

i= 1,2,3,…,79 ,
j=1,2,3,…,130

,

I= g ,…, v

 :Xikمنابع یا بدهیها جاری  iر ور .k
 :Yjkمصارف یا اراییها جاری  jر ور .k
 :Wkrضریب ور  kبرای هر معامله  rر تابع هدف.
 :αrنسرت مهر انتظار برای محدو یت .r
 :α1ضریب مهر انتظار آرمان اوب.
 :α2ضریب مهر انتظار نسرت نقدینگی.
 :α3ضریب مهر انتظار نسرت آنی.
 :α4ضریب مهر انتظار نسرت مهجه ی نز سایر بانکها به صندوق.
 :α5ضریب مهر انتظار نسرت سپر های غیر یداری به سپر های یداری.
 :α6ضریب مهر انتظار نسرت حساب ما نز سایر بانکها به حساب سایر بانکها نز ما.
 :α7ضریب مهر انتظار نسرت میزان چکهای جروختهشد به بدهیهای جاری.
 :α8ضریب مهر انتظار نسرت یل مصارف به یل منابع.
 :α9ضریب مهر انتظار نسرت نقد و شره نقد ر صندوق.
 :α10ضریب مهر انتظار نسرت مطالرات از بانک مریزی به مجمهع سپر ها

𝑗=1 𝑘=1
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 :α11ضریب مهر انتظار نسرت تسهیالت اعطایی به مجمهع سپر ها
 :α12ضریب مهر انتظار نسرت اوراق مشاریت به مجمهع اراییها
 :α13ضریب مهر انتظار نسرت سرمایهگااری یهتا مدت به یل اراییها
 :α14ضریب مهر انتظار نسرت سپر های جرار به جمع بدهیها
 :Aمهجه ی نقد اوب ور .
 :αذخیر احتیاطی.
 :𝑛1 𝑛2مقدار استاندار نسرت نقدینگی.
 :𝑛3مقدار استاندار نسرت آتی.
 :𝑛4مقدار استاندار نسرت مهجه ی نز سایر بانکها به صندوق.
 :𝑛5مقدار استاندار نسرت سپر های غیر یداری به سپر های یداری.
 :𝑛6مقدار استاندار نسرت حساب ما نز سایر بانکها به حساب سایر بانکها نز بانک ما.
 :𝑛7مقدار استاندار نسرت میزان چکهای جروختهشد به بدهیهای جاری.
 :𝑛82 𝑛81مقدار استاندار نسرت یل مصارف به یل منابع.
 :𝑛92 𝑛91مقدار استاندار نسرت نقد و شره نقد ر صندوق.
 :𝑛10مقدار استاندار نسرت مربه به وزن منابع و مصارف.
 :𝑛11مقدار استاندار نسرت مطالرات از بانک مریزی به مجمهع سپر ها.
 :𝑛12مقدار استاندار نسرت تسهیالت اعطایی به مجمهع سپر ها.
 :𝑛13مقدار استاندار نسرت اوراق مشاریت به مجمهع اراییها.
 :𝑛14مقدار استاندار نسرت سرمایهگااری یهتا مدت به یل اراییها.
 :𝑛15مقدار استاندار نسرت سپر های جرار به جمع بدهیها.
 :𝑑𝑖+انحراف مثرت از آرمان.
 :𝑑𝑖−انحراف منای از آرمان.
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بررسی و آزمون فرضیههای هفتگانه :برای بررسی جرضیهها از آزمهن  tاستاا شد است.
نتایج آزمهن  tر جدوب  1نمایش ا شد است.
جدول  :1اطالعات آزمون  tبرای فرضیههای هفتگانه پرسشنامه
عوامل

آماره t

درجه آزادی

میزان انعطافپایر به ن مدب
میزان یاربر ی به ن مدب
میزان تیثیرگااری نسرتهای ر نظر گرجته شد
میزان قابل قرهب به ن متغیرها
میزان صحت محدو یتهای آرمانی مدب
میزان صحت محدو یتهای سیستمی مدب
میزان سا گی مدب

1/352
-1/825
2/074
2/206
1/990
2/224
-3/396

29
29
29
29
29
29
29

فاصله اطمینان %95

اختالف
میانگین
0/3
-0/05
0/53
0/56
0/46
0/63
-0/66

برای میانگین اختالف
حد پایین
2/83
1/93
2/99
3/03
2/97
3/04
1/92

حد باال
3/76
3/06
4/06
4/10
3/95
4/22
2/74

نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل هات جرضیه مطرا شد ر پرسشنامه به شرا جدوب  2ارائوه
شد است:
جدول  :2خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پرسشنامه
شماره
1
2
3
4
5
6
7

فرضیه
مدب مدیریت نقدینگی انعطافپایر است.
مدب مدیریت نقدینگی یاربر ی است.
نسرتهای ر نظر گرجته شد ر مدب تاثیرگاار است.
متغیرهای ر نظر گرجته شد ر مدب قابل قرهب است.
محدو یتهای آرمانی مدب ،رست تعریف شد است.
محدو یتهای سیستمی مدب ،رست تعریف شد است.
به یارگیری مدب و استاا از آن آسان و قابل جهم است.

نتیجه حاصل آزمون فرضیه
جرضیه ر شد

 جرضیه تایید شد
 جرضیه تایید شد
 جرضیه تایید شد
 جرضیه تایید شد
 جرضیه تایید شد
 جرضیه تایید شد

ر ایم قسمت نسرتهای مؤثر بر نقدینگی بانکها ،با تهجه به رترهبندی معیارهای قضواوتی
ترجیحات و استاا از روت  AHPو حل بوا یموک  EXPERT CHOICEمطوابق جودوب 3
به ست آمد:
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جدول  :3ضرایب نسبتهای مؤثر بر نقدینگی در تابع هدف
عنوان نسبتهای مؤثر بر نقدینگی
نسرت نقدینگی
نسرت آنی
نسرت مهجه ی حساب ما نز سایر بانکها ،به صندوق
نسرت سپر های غیر یداری ،به سپر های یداری
نسرت حساب ما نز سایر بانکها ،به حساب سایر بانکها نز ما
نسرت ماند انهاع چکهای جروخته شد  ،به بدهیهای جاری
نسرت یل مصارف ،به یل منابع
نسرت وجه نقد و شره نقد ر صندوق بانک ،به ماند سپر های یداری شعب
نسرت مطالرات از بانک مریزی ،به مجمهع سپر ها
نسرت تسهیالت اعطایی ،به مجمهع سپر ها
نسرت اوراق مشاریت ،به مجمهع اراییها
نسرت سرمایهگااری یهتا مدت ،به یل اراییها

ضرایب نسبتها در تابع هدف
%3 – 5%
1
1
ر شرایط تهرمی بیش از یک
1
%40
%70 - %80
%10-%7
%10
%82
%10
%18

نسرت سپر های جرار ،به جمع بدهیها

%8

تابلهی حاصل از محدو یتهای مدب به صهرت جدوب  4حاصل شد:
جدول  :4نتایج خروجی محدودیتهای مدل نقدینگی بانک ملت
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هدف از ایم پژوهش طراحی مدب ریاضی بهینه مدیریت نقدینگی است یه عالو بر مطلهب
یر ن میزان نقدینگی ،سه را حدایثر و میزان مناسب متغیرهای ورو ی و خروجوی بوه سیسوتم
نقدینگی را ر حد مطلهب نگه ار و ر عیم حاب بتهاند نسرتهای مهثر بر نقدینگی بانکهوا را
ر حد استاندار رعایت یند .با تهجه به تعد و تضا میان معیارهوای تصومیم گیوری ،اسوتاا از
مدبهای برنامهریزی ،آرمانی مناسب تشخیص ا شد .برای بررسی اثربخشوی مودب و بررسوی
اعترار نظری مدب ،تست مدب صهرت گرجت؛ به ایم منظهر ،پرسشنامهای طراحی شد و بر اساس
آن نظر  30نار از خررگان و یاربران مدب مهر بررسی قرار گرجت.
ابعا مهر بررسی مدب (جرضیهها) عرارتاند از:
 .1میزان انعطافپایری مدب.
 .2میزان یاربر ی به ن مدب.
 .3میزان تیثیرگااری بدون نسرتهای ر نظر گرجته شد .
 .4میزان قابل قرهب به ن متغیرها.
 .5میزان صحت محدو یتهای آرمانی مدب.
 .6میزان صحت محدو یتهای سیستمی مدب.
 .7میزان سا گی مدب.
سپس با اسوتاا از جنوهن آموار اسوتنراطی و آزموهن جورض آمواری موهار جوهق آزموهن و
تجزیهوتحلیل شدند.
نتایج حاصله از تست جرضیهها نشان می هد یه شش جرضیه زیور ر سوطح اطمینوان %95
مهر تییید است:
و میزان یاربر ی به ن مدب.
و میزان تیثیرگااری بدون نسرتهای ر نظر گرجته شد .
و میزان قابل قرهب به ن متغیرها.
و میزان صحت محدو یتهای آرمانی مدب.
و میزان صحت محدو یتهای سیستمی مدب.
و میزان سا گی مدب.
و یک جرضیه :میزان انعطافپایری مدب ،ر سطح اطمینان  %95مهر تییید قرار نگرجت.
 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

مدب حاضر ضمم آنکه از نقا قهت جراوانی برخهر ار است؛ ر عیم حاب به لیل پیچیودگی
جضای یاری مدیریت نقدینگی ،محدو یتهایی نیز ار  .با تهجه به اینکه ر تحقیقات انجام شد
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ر سابهای پیشیم ،ریسک های مهجه ر سوطها عملیواتی بانوک (ریسوک اعترواری ،ریسوک
عملیاتی ،ریسک نقدینگی ،ریسک بازار ،ریسک نرا بهر و ریسک نرا ارز) لحاظ نشد به ؛ لواا
ر ایم تحقیق 5 ،محدو یت زیر ،جهت ر نظر گرجتم ریسک نقدینگی ر مودب تحقیوق ،لحواظ
شد است:
 .1نسرت مطالرات از بانک مریزی ،به مجمهع سپر ها.
 .2نسرت تسهیالت اعطایی ،به مجمهع سپر ها.
 .3نسرت اوراق مشاریت ،به مجمهع اراییها.
 .4نسرت سرمایهگااریهای یهتا مدت ،به یل اراییها.
 .5نسرت سپر های جرار ،به جمع بدهیها.
پیشنهادها:
پیشنهادهای مرتبط با موضوع پژوهش:

و انجام محاسرات مربه به رجه پایداری انهاع اراییها و بدهیها
و وار یر ن محدو یتهای مربه به شاخصهای ریسک اعترواری ،ریسوک عملیواتی ،ریسوک
بازار ،ریسک نرا بهر و ریسک نرا ارز ر مدب
و برنامهریزی برای جاب منابع یهتا مدت ر شرایط بحرانی و اضطراری
و برنامهریزی احتیاطی برای تیمیم مالی ر شرایط بحران
و پیشبینی شکاف نقدینگی طی ور های آتی و ر نهایت برنامهریزی صحیح منوابع و مصوارف
بانک از طریق بکارگیری روتهای پیشبینی مناسب
و ایجا سیستمهای اطالعاتی یه قابلیت ارائه گزارتهای مهر نیاز مدیریت نقدینگی را به شکل
مناسب اشته باشد .بهعنهان نمهنه گزارتهای استاندار مربه به مدیریت نقدینگی عرارتاند از:
جهرست سپر های یالن بانک ،ییایت اراییها و روند آن ،پیشبینی رآمودها ،نوهع و ترییوب
ساختار یلی ترازنامه ،گزارت تجزیهوتحلیل جریانات وجه مرتنی بر طرقهبندی سررسیدها ساختار
مطلهب اراییها و بدهیها ،تقسیمبندی اراییها و بدهیها بر حسب سررسیدها (یهتوا مودت و
میانمدت) و ر نتیجه تشکیل جریانات وجه مرتنی بر طرقهبندی سررسیدها
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

و طراحی مدلی یه بتهاند بانک را ر مدیریت ارایی و بدهی یاری هد.
و برای مدیریت نقدینگی بانک باید منابع اصلی ورو ی و خروجی نقودینگی بوه بانوک مشوخص
شه و سپس آن سته از ایم نقدینگیها یه بانک بر روی آنها ینترب یهتوا مودت ار  ،تعیویم
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گر و با انداز گیری میزان اثرگااری ایم متغیرها بر نقدینگی بانک ر یهتا مدت ،سیستمهوایی
طراحی شه تا ر بلندمدت نیز امکان چنیم ینترلی برای بانک ،جراهم آید.
و طراحی سیستمهایی یه بتهان تهسط آنها ورو و خروج نقدینگی را ینترب و نظارت نمه .
و ارزیابی و بررسی نقا قهت و ضعف مراحل و روتهایی یه تهسط آنها نقدینگی بانک ینترب
میشه .
(بنابرایم ،میتهان نتیجه گرجت یه هر بانک باید تحلیل و روت خواص خوه را بورای مودیریت
وجه نقد طراحی و به اجرا بگاار ).
و بررسی روتهای تنظیم نقدینگی ر باز های زمانی مشخص.
برای اعماب مدیریت نقدینگی ،بانک باید ابتدا شناخت مناسری از جریان نقدینگی آتوی خوه
یسب یند؛ ولی از آنجایه هیچ بانکی قا ر نیست به صهرت یامل مجمهعه زمانی جریانات نقدی
خه را برآور ساز  ،ر ینار جعالیتهای خه برای پیشبینی جریانات نقدی ،باید ارزیابی قیقوی
از روتهای تنظیم نقدینگی ر یهتا مدت نیز اشته باشد .مدیریت ذخایر قانهنی هوم قسومتی از
مدیریت نقدینگی بانک به شمار میرو  .از آنجایه بانک ملزم به رعایوت قوهانیم بانوک مریوزی
است ،حاظ ذخایر قانهنی به صهرت یک مانع ،ترییب اراییهای یهتا مدت بانک را مقید مییند.
مدیریت نقدینگی برای تنظیم و تعدیلهای منطقی اهمیت ویژ ای قائل است .الرته ،ایم تنظیمها
باید ر چارچهب راهرر بلندمدت بانک صهرت گیر یه روتهای مختلوف تنظویم نقودینگی بوه
شرا زیر است:
الف) منتظر جریانات نقدی قریبالهقهع به ن
ب) نگهداری بیش از حد وجه نقد
ج) استاا از حسابهای متقابل با یگر بانکها
) سرمایهگااریهای یهتا مدت ر بازارهای پهلی
) استاا از ذخایر نقدی یگر بانکها نز بانک مریزی
و) اضاجه بر اشت از حسابهای بیم بانک مریزی و بانکهای تابع آن
ز) بکارگیری یگر اعترارات یهتا مدت غیرسپر یی
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