ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳
ﺻﻔﺤﺎت ۲۸۳-۲۵۹

اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺟﻬﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
*

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺴﻤﯽ
اﺻﻐﺮ ﺷﺎﻫﻤﺮادی

‡

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ :

ﭼﮑﯿﺪه

ﺣﻤﯿﺪ زﻣﺎنزاده
§
ﻓﺮﻫﺎد ﻧﯿﻠﯽ

†

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۴/۰۱/۲۵ :

**

ﺑﺎزار ارز اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت رواﺑﻂ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری و رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ رﯾﺴﮏ
ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ارز ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد در ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﯾﺎدﺷﺪه اﺛﺮﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ،اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن را
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﺘﻌﺎرف را ﺑﻪﻧﺤﻮی اﺻﻼح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻬﯽ ﺳﺎزﮔﺎر
ﮔﺮدد و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﮐﺮدن
اﺑﺰار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺑﺎزار ارز ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ذﺧﺎﯾﺮ ارزی و
ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت اﺛﺮﮔﺬاری ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ارز را
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ارزی ،ﺑﺎزار ارز ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﯿﻊاﻟﻌﯿﻨﻪ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی E52 ،D53 :JEL
* ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ) meisami@mbri.ac.ir ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(
† اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﭘﻮﻟﯽ و ارزی ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ؛ h.zamanzadeh@mbri.ac.ir
‡ اﻗﺘﺼﺎددان ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل؛ shahmoradi@hotmail.com
§ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﭘﻮﻟﯽ و ارزی ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ؛ f.nili@cbi.ir
ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ارزی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

»ﺗﻬﺎﺗﺮ ۱ارزی« ﻗﺮاردادی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ از دو
ﭘﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﯾﮏزﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ )ﺳﺮرﺳﯿﺪ( وﺟﻮه
ﻣﺒﺎدﻟﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﮔﺮدد .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ
ارزی ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻋﻤﻼً ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺷﯿﻮه ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰار ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﮐﺎوش واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ اﺑﺰار
ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی دارای دو ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ )ﺑﯿﻊاﻟﻌﯿﻨﻪ و
ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺛﻤﻦ در ﻋﻘﺪ آﺗﯽ( ﺑﻮده و ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﻼﻣﯽ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻣﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﺘﻌﺎرف را ﺑﻪﻧﺤﻮی اﺻﻼح ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ،در ﺑﺨﺶ  ۲ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﯽﭘﺮدازد .در
ﺑﺨﺶﻫﺎی  ۳و  ۴اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻘﻬﯽ ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊﺷﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺨﺶ  ۵و  ۶ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﮕﯿﺰه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی اﺳﻼﻣﯽ و اﺛﺮات اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺨﺶ  ۷ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر از ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺨﺶ  ۸ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 ۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

۲

ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ »ﻣﺸﺘﻘّﻪ« اﺳﺖ .ﺗﻬﺎﺗﺮ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎى،
ﻣﻌﺎوﺿﻪ ،ﻋﻮضﮐﺮدن ،ﻣﺒﺎدﻟﻪﮐﺮدن ،ﺑﯿﺮونﮐﺮدن ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦﮐﺮدن و اﺧﺮاجﮐﺮدن آﻣﺪه و در
swap
derivative

1
2

اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

۲۶۱

اﺻﻄﻼح ،ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪی در آﯾﻨﺪه )ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﺪﻫﯽ ﯾﺎ داراﯾﯽ( اﺳﺖ .ﻗﺮارداد ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی
ﺷﺎﻣﻞ ارزشﻫﺎی آﺗﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎزار اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ در اواﯾﻞ دﻫﻪ
 ۱۹۸۰ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎزار اﯾﻦ اﺑﺰار رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﮐﺜﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺘﻘّﺎت ﺧﺎرج از ﺑﻮرس ،ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻬﺎﺗﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﯿﺸﮑﯿﻦ ،۲۰۱۳ ،۱ص.(۳۴۵ .
اﻣﺮوزه اﻧﻮاع ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ وﺟﻮد دارد و در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ روی داراﯾﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ ارز و ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﯾﮑﯽ از
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ارز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ورود در ﺑﺎزار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺻﺤﯿﺢ ،از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ارز ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن اﯾﺠﺎد ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .درﺧﺸﺎن ،۱۳۸۳ ،ص(۴۰ .
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ واردات واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻧﺮخ ارز )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮک ارزی ﺳﺎل  (۱۳۹۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ،ﮐﺎرﮐﺮد
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻼﻃﻤﺎت ﺑﺎزار ارز ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ و اﺧﺘﯿﺎر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠّﻪ (۲۰۰۵) ۲ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻬﺎﺗﺮ،
»ﻗﺮض دوﻃﺮﻓﻪ« را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ دوﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ارزﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮض ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﺎرﮐﺮد اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﺘﻌﺎرف را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ درﻋﻮض ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ.
Mishkin
Obaidullah
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ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻣﻌﺼﻮﻣﯽﻧﯿﺎ و ﺑﻬﺎروﻧﺪی ) (۱۳۸۷ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ داراﯾﯽﻫﺎی
ارزی ﺳﻪ اﺑﺰار اﺧﺘﯿﺎرات ارزی ،آﺗﯽ ارزی و ﺳﻮآپ ارزی را از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎرات ارزی و آﺗﯽ ارزی را در ﻗﺎﻟﺐ
ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻊ دﯾﻦﺑﻪدﯾﻦ ،ﺑﯿﻊ
ﮐﺎﻟﯽﺑﻪﮐﺎﻟﯽ و رﺑﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن و ﻣﻮﺳﻮی ﺑﯿﻮﮐﯽ ) (۱۳۸۹ﺑﻪ اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎزده ﮐﻞ ﺟﻬﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن
اﻧﻄﺒﺎق اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺸﺘﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻊ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ ﻣﻮﺟﻞ ،ﺑﯿﻊ ﮐﺎﻟﯽﺑﻪﮐﺎﻟﯽ و ﺻﻠﺢ دﯾﻦ ﺑﻪ
دﯾﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﺪمرﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر راﯾﺞ آن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
درﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »ﺗﻬﺎﺗﺮ اﺻﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ« را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽﻧﯿﺎ و اﻟﻬﯽ ) (۱۳۹۱ﺑﺎ اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺳﻮآپ ﮐﺎﻻ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺎرج از ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎوﺿﻪ و
ﺑﯿﻊ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﺑﺎﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮐﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ را در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای آن راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ،اﮐﻨﻮن ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﺘﻌﺎرف
ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺷﯿﻮهﻫﺎ و روشﻫﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد را
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص روی ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺷﺪه و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﯾﯽ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻘﻬﯽ ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﮐﺮدن اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ۳ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
 ۱.۳ﻣﺎﻫﯿﺖ

۱

ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﺸﺨﺼﯽ از دو ﭘﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﯾﮏزﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ
 ۱ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻣـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﮐـﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ )و در ﺳـﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،آن ﻧﻮع از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺎم دارد.

۲۶۳

اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

)ﺳﺮرﺳﯿﺪ( وﺟﻮه ﻣﺒﺎدﻟﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﻃﯽ زﻣﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دارای دو ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو زﻣﺎن و دو ﻧﺮخ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ »ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی« ۱ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻗﺮارداد دو
ﭘﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﻘﺪی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮی »ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ« ۲ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد در زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ دو ﭘﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻧﺮخ آﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۳
اﮔﺮ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه از زﻣﺎن آﻏﺎز ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
و اﮔﺮ زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻗﺮارداد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻬﺎﺗﺮ آﺗﯽ ٤ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺑﺮﮔﻠﯿﻮت ،ﺑﺎرکﺑﻮ و ﻟﯽ .(۲۰۱۰ ،٥ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ در ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۲.۳ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ﺟﻬﺎﻧﯽ

٦

۷

۸

ﻣﺒﺎدﻻت در ﺑﺎزارﻫﺎی ارزی ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﻧﻘﺪی  ،آﺗﯽ  ،اﺧﺘﯿﺎر و
ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ،ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ
در ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در آورﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۳از ﻣﺠﻤﻮع  ۵۳۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﮔﺮدش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزارﻫﺎی ارزی ﺟﻬﺎن )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روزاﻧﻪ( ،ﮔﺮدش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺮاﺑﺮ
 ۲۲۲۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻬﻢ  ۴۲درﺻﺪی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻬﺎﺗﺮ از ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزی
اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻘﺪی ﺑﺎ ﮔﺮدش  ۲۰۴۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در رﺗﺒﻪ دوم ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻗﺮار دارد .ﺟﺪول  ۱آﻣﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

1

spot leg
forward leg
3
short-dated swap
4
forward swap
5
Bergljot, Barkbu & Li
6
spot
7
forward
8
option
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ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺧﻠﯽ

ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺧﻠﯽ

ﺍﻟﻒ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺏ

ﺍﻟﻒ

ﺏ

ﭘﻮﻝ ﺧﺎﺭﺟﯽ

ﭘﻮﻝ ﺧﺎﺭﺟﯽ

ﭘﺎﯾﻪ ﺁﺗﯽ

ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی

ﻧﺮﺥ ﺁﺗﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﯿﺪ

ﻧﺮﺥ ﻧﻘﺪی ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ

ﺷﮑﻞ  .۱ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻی ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﻗﺮاردادﻫﺎی ارزی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای از اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮزﯾﻞ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺪول ۱
ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ﺟﻬﺎﻧﯽ
۲۰۱۳

۲۰۱۰

۲۰۰۷

۲۰۰۴

۲۰۰۱

ﻧﻘﺪی

۲۰۴۶

۱۴۸۸

۱۰۰۵

۶۳۱

۳۸۶

ﻗﺮارداد ارزی
ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی

۲۲۲۸

۱۷۵۹

۱۷۱۴

۹۵۴

۶۵۶

آﺗﯽ ارزی

۶۸۰

۴۷۵

۳۶۲

۲۰۹

۱۳۰

اﺧﺘﯿﺎر ارزی و ﺳﺎﯾﺮ

۳۹۱

۲۵۰

۲۴۳

۱۴۰

۶۷

ﻣﺠﻤﻮع

۵۳۴۵

۳۹۶۹

۳۳۷۶

۲۰۳۶

۱۵۰۰

ﺳﻬﻢ ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی از ﮐﻞ )درﺻﺪ(

۴۲

۴۴

۵۱

۴۷

۴۴

ﯾﺎدداﺷﺖ .اﻋﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ در ﻣﺎه آورﯾﻞ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ
) Bank for International Settlements (2013اﺳﺖ.

 ۳.۳اﻫﺪاف ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی
اﻫﺪاف واﺳﻄﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ داﺧﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی و ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار ارز و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت

اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

۲۶۵

ارزی .ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ اﻫﺪاف واﺳﻄﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی )ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ارزی(،
درﻧﻬﺎﯾﺖ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی دو ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 ۱.۳.۳ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار ارز از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرای ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ارزی ،ﺑﻪ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎزار ارز از ﻣﺴﯿﺮ اﺧﺘﻼل در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرای
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ارزی و اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ارزی ﺑﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و ﺗﻀﻌﯿﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ارزی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
)آﻗﯿﻮن ،ﺑﺎﭼﺘﺎ ،راﻧﺴﯿﺮ و روﮔﻮف ،۲۰۰۹ ،۱ص ،(۱۱ .ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ
)ﻓﻮرﺳﺮی و ﺑﻮرﻟﯽ،۲۰۰۸ ،۲ص  ،(۵ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ )ﮐﻼرک ،ﺗﺎﻣﯿﺮﯾﺴﺎ ،وی ،ﺳﺎدﯾﮑﻮ
و زﻧﮓ ،۲۰۰۴ ،۳ص (۶ .و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺗﻮرﻣﯽ )ﮐﺎزورزی ،ﻫﺎن و ﺳﺎﻧﭽﺰ ،۲۰۰۷ ،٤ص.
 (۱۵اﺷﺎره ﮐﺮد.
 ۲.۳.۳ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی
٥
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﻧﺮخﻫﺎی ارز اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .درواﻗﻊ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل در ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ
) (۱۹۸۰ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺪﮐﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ارزی ،ﻣﺘﺤﻤﻞ زﯾﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺮدد« .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و
رﯾﺴﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ارزی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
٦
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﻼﻣﺖ و ﺛﺒﺎت ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.

1

Aghion, Bacchetta, Ranciere & Rogoff
Furceri and Borelli
3
Clark, Tamirisa, Wei, Sadikov & Zeng
4
Ca’ Zorzi, Hahn & Sánchez
5
Basel committee on banking supervision
 ٦ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﻫﺪف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻫﯿﭻﻋﻨﻮان ﮐﺴـﺐ ﻣﻨﻔﻌـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐـﺎﻣﻼً
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص )ﻣﺜﻼً ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺑﺎزار ارز( اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت ﭘﻮﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺿﺮر اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
2
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۴.۳اﻫﺪاف ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳ ًﺎ اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﺎرف در ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮی اﺻﻠﯽ آن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ )و ﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺮد و
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم( ،ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری از ورود ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﻗﺎﺑﻞﺗﺼﻮر ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ارز در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .درواﻗﻊ،
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز در آﯾﻨﺪه ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ واردﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو دارای رواﺑﻂ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺟﺮ ﯾﺎدﺷﺪه در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ دارای ﻣﺎزاد ارز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم واردات ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎدﺷﺪه )ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر( ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﺟﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ دﻻر ﺧﻮد را در ﺑﺎزار آزاد ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻر ﻧﯿﺎز
دارد ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﯾﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﻧﯿﺎز دﻻری ﺧﻮد
را از ﺑﺎزار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﺎﺟﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻر وی را ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﭙﺮده
ارزی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎزﭘﺲدادن آﻧﺮا در آﯾﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ
دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻧﮏ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﯿﺶ روی
ﺗﺎﺟﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ
دﻻر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ واردات دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺟﺮ داﺷﺘﻪ و او را از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ارز ﯾﺎدﺷﺪه در ﺑﺎزه ﺷﺶﻣﺎﻫﻪ
ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻋﻤﻼً رﯾﺴﮏ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﻗﯿﻤﺖ ارز را از راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری و ﺗﺎﺟﺮ ﺧﺎرج ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ رﯾﺴﮏ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن را ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود در ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارز
اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی داده و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارز
ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
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اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

در ﻣﺜﺎل ﯾﺎدﺷﺪه ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺗﺪوﯾﻦ
ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ،در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ،ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اول ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد( .در اداﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ارز ،ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده و دﻻر را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ،ارز ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.
در ﻋﻤﻞ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺮد روﺑﻪرو
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارزی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارﻧﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ از ﯾﮏ ﻃﺮف وارد ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی )در ارﻗﺎم ﺑﺎﻻ( ﺷﺪه و رﯾﺴﮏ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺮد )در ارﻗﺎم ﮐﻮﭼﮏ( وارد ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزی ﺷﺪه
و رﯾﺴﮏ آﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ وﻇﯿﻔﻪ واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

 ۵.۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی
ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه دو ﭘﻮل ﺗﻬﺎﺗﺮﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
درواﻗﻊ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت آرﺑﯿﺘﺮاژ ﻋﻤﻼً ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﻧﺮخ
ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه دو ﭘﻮل ﺗﻬﺎﺗﺮﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ  ۱اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻧﺮخ آﺗﯽ ارز )ﭘﻮل داﺧﻠﯽ ﺑﻪ
/
ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ(،
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﭘﻮل
ﻧﺮخ ﻧﻘﺪی ارز )ﭘﻮل داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ(،
/
داﺧﻠﯽ و
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
راﺑﻄﻪ  ۲اﺳﺖ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ را در دوره ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ دو ﭘﻮل را ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

در آﻏﺎز ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارزش ﺣﺎل ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻫﻤﯿﺸﻪ )ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ(
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

 ۴اﺑﻌﺎد ﻓﻘﻬﯽ ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻓﻘﻬﯽ اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺮورت دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد ،اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد و ﭘﺲ از آن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﺘﻌﺎرف
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ «۱ﺑﺮای آن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۱.۴ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻬﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺪون رﺑﺎ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
در ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
 ۱.۱.۴ﺑﯿﻊاﻟﻌﯿﻨﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮآپ( ،ﻧﺒﻮد ﺑﯿﻊاﻟﻌﯿﻨﻪ
اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻓﻘﻬﯽ اﺛﺮﮔﺬار در ﻗﺮارداد ﺑﯿﻊ )ﮐﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮارداد در ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ( ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺮوطﻧﺸﺪن دو ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ دو
ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده ﮐﻪ دوﻣﯽ در اوﻟﯽ ﺷﺮط ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .درواﻗﻊ،
اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺑﯿﻊ ﻧﻘﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ،ﻣﺒﯿﻊ را ﻣﺠﺪد ًا ﺑﻪ ﺧﻮد او
ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه )ﺑﺎﯾﻊ( ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش ،آن را از ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺨﺮد ،ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﯿﻊاﻟﻌﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ،۱۳۸۴ ،ص.
 ۱۳و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،۱۳۸۱ ،ص.(۳۸۵ .

Shariah-compliant

1

اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

۲۶۹

 ۲.۱.۴ﺿﺮورت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺛﻤﻦ در ﺑﯿﻊ ﺳﻠﻒ
در ﺑﯿﻊ ﺳﻠﻒ ﯾﺎ ﺳﻠﻢ )ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﯿﻊ ﻧﺴﯿﻪ( ،ﺛﻤﻦ ﺣﺎل ﺑﻮده و ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد،
اﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﻣﺪتدار اﺳﺖ .اﻣﺮوزه در ﻣﺤﺎورات ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻗﺮارداد ﭘﯿﺶﻓﺮوش
ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻗﺮارداد ﺳﻠﻒ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اوﻻً ،ﺛﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ .درواﻗﻊ ،اﮔﺮ
در ﻗﺮارداد ﺳﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﯿﻊ )ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺛﻤﻦ ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ» ،ﺑﯿﻊ ﮐﺎﻟﯽﺑﻪﮐﺎﻟﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿ ًﺎ،ﮐﺎﻻی
ﺧﺮﯾﺪاریﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻘﺪ ﺳﻠﻒ را ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮوﺧﺖ )ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﻨﺪه و
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ او( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ روی ﻣﺒﯿﻊ ﻋﻘﺪ ﺳﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ازاﯾﻦرو
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﺪ ﺳﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺗﺴﻬﯿﻼت داده اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺶ از
ﺗﺴﻬﯿﻼتﮔﯿﺮﻧﺪه را ﻧﺰد ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎً ،ﺟﻨﺲ و اوﺻﺎف ﻣﺒﯿﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد .راﺑﻌﺎً» ،ﻣﺸﺘﺮی ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﺛﻤﻦ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد را
ﻧﻘﺪاً و ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﭙﺮدازد« )اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ۱۴۲۱ ،ق ،ص.(۴۱ .
 ۳.۱.۴ﺿﺮورت ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎ از اﺻﻞ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ )و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﻘﻪ( آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﺎت
ﻼ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از دﻻر ﯾﺎ رﯾﺎل( ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ
ﺣﺎﺻﻞ از ارزﻫﺎ )ﻣﺜ ً
اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ازاﯾﻦرو ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت درآﻣﺪی
ﺣﺎﺻﻞ از دﻻر ﯾﺎ رﯾﺎل در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻗﺮارداد از آن ﭼﻪﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﻻر ﯾﺎ رﯾﺎل
ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﻓﻊ از آن ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ.
 ۴.۱.۴ﻏﺮریﻧﺒﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮارداد ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻘﺪار ارز ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ارز و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ارز ﺑﺮای
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ .ازاﯾﻦرو ،وﺟﻮد اﺑﻬﺎم ﺑﻪ ﻏﺮریﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد )ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن،
 ،۱۳۸۶ص.(۱۶۱ .
 ۵.۱.۴ﺻﻮریﻧﺒﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ارز
آﺧﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ
روی اﯾﻦ اﺑﺰار اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺻﻮری ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ،۱۳۹۱ ،ص .(۱۲۱ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺗﻬﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺻﻮریﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ارز در ﺳﺮرﺳﯿﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮی

۲۷۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ارز ﺧﻮد
۱
را در ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 ۲.۴ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﺘﻌﺎرف از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ
ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻬﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ،ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘ ًﺎ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ در اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﺘﻌﺎرف رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻗﺮاردادی ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺸﺮوع درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده و ﺷﯿﻮه اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ در ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی دارای دو ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو
زﻣﺎن و دو ﻧﺮخ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد در زﻣﺎن
اﻧﺠﺎم ﻗﺮارداد دو ﭘﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﻘﺪی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد در زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ،دو ﭘﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻧﺮخ آﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﺮد
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻄﺮحﺷﺪه ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺷﺒﻬﻪ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪ و ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺮوط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ،ﻫﺰار دﻻر را از ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری ﺧﺮﯾﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻫﺰار دﻻر را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ازاﯾﻦرو ،از
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯿﻊ آﺗﯽ )ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ( در ﺑﯿﻊ ﻧﻘﺪ )ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪ( ﺷﺮط ﺷﺪه و ﺷﺒﻬﻪ
ﺑﯿﻊاﻟﻌﯿﻨﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞﺳﻨﺖ آن را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺮارداد ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .درواﻗﻊ ،ﺳﻮال آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿّﺖ
ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﻃﻮر ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮارداد آﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﻬﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻘﺪ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﻮن :ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻊ
 ۱در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ» :ﻗﺮاردادﻫـﺎی آﺗـﯽ روی آن
دﺳﺘﻪ از داراﯾﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ از اﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮارداد آﺗﯽ روی ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم ،ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه،
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺮارداد آﺗﯽ روی داراﯾﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﭼـﻮن ﺳـﻬﺎم ،ﺳـﺒﺪ ﺳـﻬﺎم،
ﮐﺎﻻ ،ارز و ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ« )ﭘﯿﺮه ،۱۳۸۹ ،ص.(۱۷ .

اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

۲۷۱

در آﯾﻨﺪه ،ﻋﻘﺪ ﺳﻠﻒ ،ﺑﯿﻊ دﯾﻦﺑﻪدﯾﻦ ،ﺑﯿﻊ ﮐﺎﻟﯽﺑﻪﮐﺎﻟﯽ ،ﺷﺮط اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺑﯿﻊاﻟﻌﺮﺑﻮن و ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ
ﺷﺮط اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﻌﺼﻮﻣﯽﻧﯿﺎ ،۱۳۸۹ ،ص(۲۲۶ .
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺮارداد ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻗﺮارداد آﺗﯽ ،ﺑﯿﻊ ﮐﺎﻟﯽﺑﻪﮐﺎﻟﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اﮔﺮ ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻋﻘﺪ ﺳﻠﻒ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﮐﻞ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻘﺪاً ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﺗﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺗﻌﻬّﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻊ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.

 ۳.۴ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻮال آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن اﺻﻼح اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮارداد ﻣﺘﻌﺎرف را داﺷﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد دارد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ راهﺣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اول ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﺘﻌﺎرف ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در
ﻗﺮارداد ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮف
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارد ﮐﻪ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﯿﻊ آﺗﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا
ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ ﻧﮕﺬارد.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ دوم )ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ( ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﺗﯽ ﺗﺤﺖﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮوش
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه آﺗﯽ )ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی( ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ارز
ﺧﺎرﺟﯽ را ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺲ ،ﻧﻮع ،اوﺻﺎف و زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﺧﺮﯾﺪار
)ﺑﺎﻧﮏ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎر دارد در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻣﻘﺮر ارز را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮردﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺮارداد درواﻗﻊ ،ﺑﯿﻌﯽ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻊ
ﻧﻤﻮده و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻊ دارد.
در ﺗﺼﻮﯾﺮ اراﺋﻪﺷﺪه از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻊ ﻧﻘﺪ )ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی( ،اﺧﺘﯿﺎری را ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮارداد ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ )ﭘﺎﯾﻪ
آﺗﯽ( ،در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ارز را از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﻧﺨﺮد )اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﺪ(.
درواﻗﻊ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دو ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺑﻨﺪد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن
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ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دوم ﺑﻪﻟﺤﺎظ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اول ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اول ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺰار دﻻر را از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده
و ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﻬﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎر از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ،ﻫﺰار دﻻر را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در
ﺳﺮرﺳﯿﺪ آﺗﯽ )ﻣﺜﻼ ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه( ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
ﺳﻮال دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻪ
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت درﺻﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﺑﯿﻊ ﻧﻘﺪ )ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی( درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻓﺮد در ﻗﺮارداد ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ وارد ﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ او ﻣﺴﺘﺮد
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻏﺮر ،ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎ درﺻﺪ
۱
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪای ﻋﻘﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.

 ۵ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﻓﻘﻬﯽ از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎرﮐﺮد دارد؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار دارای اﻧﮕﯿﺰه اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺆال در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪولﻫﺎی  ۲و ) ۳ﺑﺎ دو ﻓﺮض ﮐﺴﺮی و ﻣﺎزاد ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی( اراﺋﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول  ۲ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ﻣﻮﻗﺖ ذﺧﺎﯾﺮ
ارزی ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﻪ ارز دارد اﻣﺎ
)ﻣﺜﻼ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ( دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻧﺪارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺒﺪ داراﯾﯽ
 ۱در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار آﻣـﺪه اﺳـﺖ» :ﻗﺮاردادﻫـﺎی اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ از
ﺳﻨﺦ ﺗﻌﻬﺪات ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ،ﮐـﺎﻻ ،ارز ﯾـﺎ
ﺳﻬﺎم ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و درﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ از ﻣﺸـﺘﺮی وﺟﻬـﯽ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن ﻗﯿﻤـﺖ
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺧﺮﯾﺪار اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﻓـﺮد دﯾﮕـﺮی ﻣﺒﻨـﯽﺑـﺮ اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮوش را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ«) .ﭘﯿﺮه ،۱۳۸۹ ،ص(۲۵ .

اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
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ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺷﺎﻣﻞ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ
در ﺑﺎزار ارز در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﺎری ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺜﻼ در ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺟﻬﺖ
اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ارز ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در
ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ رﯾﺴﮏ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ارز در ﺑﺎزار و درﯾﺎﻓﺖ رﯾﺎل ﻧﺪارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﯿﺎز اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻔﺮوﺷﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ )ﺳﻪ ﻣﺎه( ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ارز را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻮاﻓﻘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ اﺑﺰار ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﯾﺎدﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا از ﯾﮏﻃﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ارز در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ رﯾﺎل دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ارز ﺟﻬﺖ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارز را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ (۱ :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻤﺎلﺷﺪه و ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد (۲ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﯿﻤﺖ اﺧﺘﯿﺎر *،ﺳﻮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺮخ ارز در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺿﺮر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺟﺪول  ۳ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻣﺎزاد ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ﻣﻮﻗﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻦ
ذﺧﺎﯾﺮ در ﺑﺎزار ارز در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﺎری ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺜﻼ در ﺳﻪ
ﻣﺎه آﯾﻨﺪه )زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﻪ ارز از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ارز را دارﻧﺪ( ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺿﺮر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ رﯾﺴﮏ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ارز در ﺑﺎزار و ﭘﺮداﺧﺖ رﯾﺎل ﻧﺪارﻧﺪ.
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ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺟﺪول ۲
راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﺮی ذﺧﺎﯾﺮ ارزی

زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ) ( ۰
ﺳﺮرﺳﯿﺪ
)( ۱

ﺑﺎ ﻓﺮض اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ارز

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دارای
ﮐﺴﺮی ذﺧﺎﯾﺮ ارزی

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری دارای ﻣﺎزاد
ذﺧﺎﯾﺮ ارزی

ﺧﺮﯾﺪ ارز و ﭘﺮداﺧﺖ
رﯾﺎل

ﻓﺮوش ارز و درﯾﺎﻓﺖ رﯾﺎل

ﻓﺮوش ارز و درﯾﺎﻓﺖ
رﯾﺎل

ﺧﺮﯾﺪ ارز و ﭘﺮداﺧﺖ رﯾﺎل

ﺑﺎ ﻓﺮض ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺮخ ارز

---

---

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
--ﺿﺮر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎر
ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﺪماﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎر

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ارزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ،ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ )ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ دﯾﮕﺮ( ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ارز
را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻔﺮوﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ اﺑﺰار ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺮای
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری دارای ﮐﺴﺮی ارزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ارز در
زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ارز را از آﻧﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
درﻧﻬﺎﯾﺖ ،در زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ (۱ :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺠﺎری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻤﺎل
ﺷﺪه و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد (۲ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﯿﻤﺖ
اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺮخ ارز در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺿﺮر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

۲۷۵

اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

ﺟﺪول ۳
راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎزاد ذﺧﺎﯾﺮ ارزی

زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ) ( ۰
ﺳﺮرﺳﯿﺪ
)( ۱

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دارای
ﮐﺴﺮی ذﺧﺎﯾﺮ ارزی

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری دارای
ﻣﺎزاد ذﺧﺎﯾﺮ ارزی

ﻓﺮوش ارز و درﯾﺎﻓﺖ
رﯾﺎل

ﺧﺮﯾﺪ ارز و ﭘﺮداﺧﺖ رﯾﺎل

---

---

ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﺪماﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎر

ﺑﺎ ﻓﺮض اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ارز
ﺑﺎ ﻓﺮض ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺮخ ارز

--ﺧﺮﯾﺪ ارز و ﭘﺮداﺧﺖ
رﯾﺎل

ﻓﺮوش ارز و درﯾﺎﻓﺖ
رﯾﺎل

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺿﺮر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎر

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری در
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی اﺳﺖ و اﻧﮕﯿﺰه
اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در ﺑﺎزار ارز از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺧﻮد اﺳﺖ.
درواﻗﻊ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺎزار ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﻧﯿﺎز دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری ارز ﺑﺎزار را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜ ً
ﻼ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ارز ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺠﻢ
ﻣﺸﺨﺼﯽ از ارز ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.

 ۶ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺑﺮ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺮ دﻻر در ﺑﺎزار ﻧﻘﺪی ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۹۵۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﻃﯽ آن در ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﻗﺮارداد ،ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﻘﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و درﻣﻘﺎﺑﻞ
در ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﻗﺮارداد ،ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ۱ﺑﺮاﺑﺮ  ۳۰۶۰۰رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ
دﻻر در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ۱ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.

۲۷۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد از ﮐﻒ ﻧﺮخ دﻻر در ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه،۱
ﻧﺮخ ودﯾﻌﻪ ۲ورود ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی را ﺑﺮاﺑﺮ دو درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮐﻨﻮن ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮای
اﻋﻤﺎل ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺑﺎﻻ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺟﺎری دﻻر در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ دارد .اﮔﺮ ﻧﺮخ
ﺟﺎری دﻻر در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۳۰۰۰۰رﯾﺎل )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ودﯾﻌﻪ ورود  ۲درﺻﺪی( ﺑﺎﺷﺪ،
اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری
اﻗﺪام ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ارز ﺧﻮد از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﺮخ آﺗﯽ  ۳۰۶۰۰رﯾﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ دﻻر ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد وﺟﻪ ورودی ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎدل ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی و آﺗﯽ ) ۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ) .ﺟﺪول -۱اﻟﻒ(
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ ﻧﺮخ ﺟﺎری دﻻر در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از  ۳۰۰۰۰رﯾﺎل )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ
ورود  ۲درﺻﺪی( ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪم اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری
اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺪام ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ارز ﺧﻮد از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﺮخ آﺗﯽ
 ۳۰۶۰۰رﯾﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ دﻻر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﺗﺎ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﺮخ ﺟﺎری از ﺑﺎزار ارز ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪماﺟﺮای
ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﻪﻣﯿﺰان  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻋﺪماﺳﺘﺮداد وﺟﻪ ودﯾﻌﻪ ورودی ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ،ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۳۰۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ )ﺟﺪول -۱ب(.

 ۷ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ارزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی و ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار ارز اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺮخ ارز در ﻣﺴﯿﺮ
ﯾﮏ ﮐﺮﯾﺪور ارزی را ﻫﺪفﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ارزی ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ

 ۱ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﮐﻒ ﻧﺮخ دﻻر در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  ۳۰۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ.
 ۲در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﻈﻮر از ودﯾﻌﻪ ﯾﺎ ﻣﺎرﺟﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ.

۲۷۷

اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

ارزی در ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﻧﻤﻮدن
ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری در ﺑﺎزار ارز اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۴
اﺛﺮ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
)ب( ﻋﺪم اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ

)اﻟﻒ( اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ
داراﯾﯽﻫﺎ

داراﯾﯽﻫﺎ
داراﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ

 +۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر

داراﯾﯽ داﺧﻠﯽ

-

داراﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
داراﯾﯽ داﺧﻠﯽ

 -۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
-

ﭘﻮل در ﮔﺮدش

-

ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی
ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ

ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ

داراﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ

 +۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر

داراﯾﯽ داﺧﻠﯽ

-

داراﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
داراﯾﯽ داﺧﻠﯽ

-

ﭘﻮل در ﮔﺮدش

-

ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ

 +۲۹۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﭘﻮل در ﮔﺮدش
ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ

 +۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ

 +۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
 +۳۰۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
 +۳۰۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ
ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی

ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ

 +۲۹۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﭘﻮل در ﮔﺮدش
ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ

 -۳۰۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ

داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ

۰
 -۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
 -۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺧﻄﻮط ﺗﯿﺮه
ﯾﻌﻨﯽ ارزشﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﻧﻤﻮدن ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﻋﯽ )از ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ
ﻣﺸﺮوطﺑﻮدن ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ارز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ آن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻘﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ
ﻓﺮوش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ( ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی اﺳﻼﻣﯽ در
ﺑﺎزار ارز ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺣﺪی ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ذﺧﺎﯾﺮ ارزی و ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ
ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر ﺧﻮد را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ارز ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎزاد ذﺧﺎﯾﺮ ارزی در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﻮل داﺧﻠﯽ را ﺑﺎ ارز ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺎ دوره ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ارزی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار را ﺑﻪدﺳﺖ آورد ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺧﻮد
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ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی را ﺑﻪ اﺟﺮا
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ.
در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت
ذﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ:
 (۱ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎزار آﺗﯽ ارز ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻧﺮخ آﺗﯽ ارز در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
ﻧﺪارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل داﺧﻠﯽ و ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ در ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻮری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ آﺗﯽ ارز از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﻮل داﺧﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ
ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻼً ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺳﻮد دو ﭘﻮل داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﯽ زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ارزی را ﻋﻤﻼً ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .درﻋﯿﻦﺣﺎل ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ آﺗﯽ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﻮل داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﺎﺗﺮ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﭘﻮل داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺪون رﯾﺴﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 (۲در ﻗﺮارداد ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ،ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪ و ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺮوط ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ
ﻗﺮارداد ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻧﮑﻮل از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ از اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ زﯾﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ،
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .رﻓﻊ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎری اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ )ﺑﻪﻓﺮض اﻟﺰام ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ و اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺑﺮای اﺟﺮا ﯾﺎ ﻋﺪم اﺟﺮای آن( درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ از اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ )ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن
ﭘﻮل داﺧﻠﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ارز( ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ودﯾﻌﻪ زﯾﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﻼً ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻪ
آﺗﯽ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﻨﺪ.
درواﻗﻊ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻧﺮخ ارز ﻧﻘﺪی ﺑﻪﻋﻼوه ودﯾﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ آﺗﯽ ﻗﺮارداد
ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل داﺧﻠﯽ را در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺤﻮﯾﻞ
دﻫﻨﺪ ،از اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﺧﻮدداری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .درﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﮔﺮ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻧﺮخ ارز
ﻧﻘﺪی ﺑﻪﻋﻼوه ودﯾﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ آﺗﯽ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ
ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ )ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺮخ آﺗﯽ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ودﯾﻌﻪ
ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺴﮏ زﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی روﺷﻨﯽ
ﺑﺮای ﺑﺎزار ارز ﻧﯿﺰ درﺑﺮ دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ ودﯾﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
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ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺤﺮاف ﻧﺮخ ارز از ﻧﺮخ آﺗﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﯾﺎ
ﺑﻪﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
 (۳در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﺗﻬﺎﺗﺮ ،اﺻﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ارزی را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ارزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ارزی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ
و اﯾﻦ ﺧﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی رﻓﺘﺎری ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ و ﺣﺴﺎبﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽروﯾﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽروﯾﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه و رﯾﺴﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در آﯾﻨﺪه
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه درﺻﺪ
ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
 (۴ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی از ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی در ﺑﺎزار ارزی ﺑﺎ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ در دورهﻫﺎی ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزی در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ
دارای ﻣﺎزاد ارزی )ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزی در ﺑﺎزار ارز دارد( وارد ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ارز ،رﯾﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ،رﯾﺎل
درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه را در ﺑﺎزار ﻧﻘﺪی ارز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ارز اﺧﺘﺼﺎص داده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﺗﻀﻌﯿﻒ رﯾﺎل ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ارز ﺧﻮد را در
ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺑﺎزدﻫﯽ رﯾﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎﻧﮏ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ آﺗﯽ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﭘﺎﯾﻪ
آﺗﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ رﯾﺎل ،ارز را از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزاﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ
ﭘﺮﺗﻨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۵ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی اﺳﻼﻣﯽ را در ﺳﺮرﺳﯿﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن )ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ( ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻘﺪ ،اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪﻫﺎی ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ ،ﯾﮏﻣﺎﻫﻪ ،ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ،ﺷﺶﻣﺎﻫﻪ ،ﻧﻪﻣﺎﻫﻪ و
ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﮕﻨﺎل روﺷﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ارز
در اﺧﺘﯿﺎر ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﺎزار ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻘﯽ در راﺑﻄﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ارز در اﻓﻖﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﻼ ﻧﻪﻣﺎﻫﻪ ﯾﺎ ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت )ﻣﺜ ً
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت )ﻣﺜﻼ ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﯾﮏﻣﺎﻫﻪ( اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ،
ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی اﺳﻼﻣﯽ در اﻓﻖﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
 (۶در ﻋﻤﻮم ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻧﻬﺎ از ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزاری ﺑﺮای
ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﺰرگ وارد ﺑﺎزار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ راهاﻧﺪازی ﺑﺎزار ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی )ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ( ﯾﮏ ﮔﺎم روﺑﻪﺟﻠﻮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺰ از ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ارزی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ زﻣﯿﻨﻪ ورود
اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ ارزی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
 (۷درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی اﺳﻼﻣﯽ
ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارز در ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ارز از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎدهﻧﮑﺮدن از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺿﺮرﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه را ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت
ﻣﺎﻟﯽ ۱در ﺑﺎزار ارز )ﮐﻪ از وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ( درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

 ۸ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻗﺮاردادی ﻣﺘﻌﺎرف در ﺑﺎزارﻫﺎی ارزی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی از
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر،
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﻧﻤﻮدن ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری در ﺑﺎزار ارز اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﻧﻤﻮدن ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﻋﯽ و ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻄﺮحﺷﺪه در
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺮ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ذﺧﺎﯾﺮ ارزی و ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮده و
ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر ﺧﻮد را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ارز ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در اﯾﻦ

financial stability

1

اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
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ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی و ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ اﺑﺰار ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﻌﺎرف دارای ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده و
ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﻼﻣﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .درواﻗﻊ ،اﺑﺰار ﻣﺘﻌﺎرف دارای دو ﭘﺎﯾﻪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻗﺮارداد دو ﭘﻮل
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﻘﺪی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﻗﺮارداد در زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ،دو ﭘﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻧﺮخ آﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻘﻬﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد .اوﻟﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪ و ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺮوط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻊ آﺗﯽ )ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ( ،در ﺑﯿﻊ ﻧﻘﺪ
)ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪ( ﺷﺮطﺷﺪه و ﺷﺒﻬﻪ ﺑﯿﻊاﻟﻌﯿﻨﻪ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎی
ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .دوﻣﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻗﺮارداد آﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﻬﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ،ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻘﺪ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻊ در آﯾﻨﺪه ،ﻋﻘﺪ ﺳﻠﻒ،
ﺑﯿﻊ دﯾﻦﺑﻪدﯾﻦ ،ﺑﯿﻊ ﮐﺎﻟﯽﺑﻪﮐﺎﻟﯽ ،ﺷﺮط اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺑﯿﻊاﻟﻌﺮﺑﻮن و ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ ﺷﺮط اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﺗﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی ﻣﺘﻌﺎرف را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻧﺤﻮی اﺻﻼح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻬﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﮔﺮدد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻊاﻟﻌﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی
ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ دوم ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﺗﯽ ﺗﺤﺖﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮوش
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه آﺗﯽ )ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی( ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد در آﯾﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ارز
ﺧﺎرﺟﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎر دارد در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻣﻘﺮر ،ارز را ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ ،در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻌﯽ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻊ ﻧﻤﻮده و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻊ دارد .درواﻗﻊ ،در ﺗﺼﻮﯾﺮ
اراﺋﻪﺷﺪه از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻊ ﻧﻘﺪ )ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی( اﺧﺘﯿﺎری را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮارداد ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ )ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ( ،در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ارز را از
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﻧﺨﺮد )اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﺪ(.
ﻧﮑﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ودﯾﻌﻪ
ﻧﻘﺪی ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد در ﻗﺮارداد ﭘﺎﯾﻪ آﺗﯽ وارد
ﺷﻮد ،ودﯾﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ او ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود در
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻏﺮر ،ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎ درﺻﺪ ودﯾﻌﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪای ﻋﻘﺪ ﮐﺎﻣ ً
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ در ﻃﺮح اراﺋﻪﺷﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ودﯾﻌﻪ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی از
ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی )در ﮐﻨﺎر ﻧﺮخ آﺗﯽ( ،ﺧﻮد اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
رﯾﺴﮏ زﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزار ارز
ﻧﯿﺰ درﺑﺮدارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ ودﯾﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺎﺷﯽ
از اﻧﺤﺮاف ﻧﺮخ ارز از ﻧﺮخ آﺗﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
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