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  19895تماس:  شماره

 1992-1919-1918-1991-1999داخلی: 

 95-1188529۲تلفن گویا:

ری اریان  مسائل مورد بحث: مؤسسه عالی آموزش بانکدا

   ابزار توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس چیست؟ 

                نقش ابزار توافق بازخرید در عملیات بازار بازار چیست؟ آیا امکککا

ها و موسسات اعتبکار  عوکو بکازار             استفاده از این ابزار بین بانک     

 پذیر  ذخایر وجود دارد؟ گذار  و سپرده بانکی جهت سپرده بین

 ها چگونه توسط     ها  فقهی ریپو  متعارف چیست و این چالش         چالش

 مرتفع شده است؟

   نامه استفاده از توافق بازخرید منطبق با شریعکت در             مرور  بر شیوه

 بانکی ریالی بازار بین

 گذار  اوراق در عقد بیع و همچنین تعیین قیمکت اعکمکار در          قیمت

قراردادها  اختیار خرید و فروش؛ اوراقی که در بازار ثانویه به دلکیک               

باشکد و بکعکوکا           عدم وجود بازارگردا  از عمق کافی برخوردار نمی   

 شوند؟ گذار  می نقدشوندگی پایینی دارد چگونه قیمت

 نحوه تنظیم قراردادها  مربوط به ابزار توافق بازخرید 

 

 

 مخاطبان :  

 کارکنان مدیریت نقدینگی
 

 مدت : 
 ساعت 4
 

 زمان برگزاری :

 0411ماه اردیبهشت  82سه شنبه 
 1::08الی  1::2ساعت: 

 

 هزینه ثبت نام به ازای هرنفر : 

 صورت خالصتومان به 01,111:

 باشد.صورت آنالین مینحوه برگزاری به

نام اسامی شرکت کنندگان به صورت برای ثبت

 کتبی به نمابر زیر اعالم شود.

 11892899نمابر:

 بیست و دومین مباحثه علمی با عنوان
ابزار توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس در 

 بازار بین بانکی

 موضوع مباحثه:

ها و مؤسسات اعتبتبتاری          بانکی یکی از اجزای بازار پول است که در آن بانک            بازار بین 

نمایند. به ایتن      عضو این بازار, جهت تامین مالی کوتاه )معموالً یک شبه( خود اقدام می  

ها  ها یا موسسات اعبباری دارای مازاد منابع, ذخایر مازاد خود را در بانک              ترتیب که بانک  

و موسسات اعبباری دارای کسری ذخایر با نرخ توافقی بین دو بتانتک یتا متوستسته                      

نمایند. عالوه بر این کارکرد مهم, بانک مرکزی به عنوان نهاد مبولتی                گذاری می   سپرده

تواند با تزریق یا جذب ذخایر از این بازار, میانگین نرخ سود بازار          گذاری پولی می    سیاست

بانکی را به سمت نرخ سود مورد نظر خود )نرخ هدف( هدایت نماید که این مهم از                بین

پذیرد. با توجه به کسری یا مازاد دائمی یتا متوقتت          طریق عملیات بازار باز صورت می    

بانکی, عملیات بازار باز براساس خرید و فروش قطعی اوراق بتدهتی                ذخایر در بازار بین   

ها و موسسات اعببتاری عضتو      دولت و یا ابزار توافق بازخرید بین بانک مرکزی و بانک       

پذیرد. ابزار توافق بازخرید در ایران, کارکردی مشابه با ریپوی             بانکی صورت می    بازار بین 

مبعارف دارد با این تفاوت که این ابزار براساس یک قرارداد بیع و دو اخبیتار ختریتد و             

 فروش تعرف شده است. 

 مدرییت آموزش حرهف ای

   

  

 کننده :ارائه

 کاندایدا  دکتر  اقتصاد پولی 

 1  سار رئیس دایره معامالت اوراق بهادار بانک مرکز 

 2  سار عوویت در کمیته اجرایی عملیات بازار باز بانک مرکز 

 4 ها   ها و سیاست سار محقق دایره مدلساز  اداره بررسی

 اقتصاد  بانک مرکز 


