
 

 

                       

 اقتصاد روی تاثیری چه و چیست بانکی  بین بهره نرخ

 دارد؟ بورس و

 فهمیمها را بلدیم و میکنیم آنمفاهیم اقتصادی ماهیتی دارند که در عین اینکه فکر می

چه معنایی دارند، ممکن است اشتباه کنیم. یک مثال ساده، همان مفهوم نرخ بهره بین 

بانکی و سود بانکی است که ممکن است در نظر بسیاری از افراد یکی باشد و فرقی بین 

آن قائل نشوند. اما آیا واقعا این دو مفهوم یکی هستند؟ طبیعتا نه. برای رفع این 

دست به کار شده است و این مقاله را آماده کرده تا بگوید نرخ بهره بین  اخبار بورس ابهام

کند. بانکی چیست و سپس تاثیر آن را بر بورس و تورم و به طور کلی بر اقتصاد بررسی می

با هم در تضاد چرا که کارشناسان در این خصوص نظرات متفاوتی دارند که حتی گاهی 

است. پس بهتر است ابتدا با این مفهوم آشنا شویم تا بتوانیم بهتر در این مورد قضاوت 

 .کنیم
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 انواع نرخ بهره
مان بر سر نرخ بهره بین بانکی است، بد نیست قبل از اینکه توضیحات اصلی را شروع حاال که بحث

و انواع آن کمی حرف بزنیم. نرخ بهره عامل مهمی در اقتصاد است. اگر کنیم اول در مورد نرخ بهره 
روید که سود بیشتری را در ازای تان را در بانک نگهداری کنید، به سراغ نهادی میبخواهید پول
گذاری، همین نرخ بهره تان به شما بدهد. پس یکی از معیارهای مهم برای سپردهخواب سرمایه

 .است

ها دارد. پس پول به سمت پروژهره پایین باشد، کمتر کسی پولش را در بانک نگه میاما وقتی نرخ به
توانند از این پول برای پیشرفت گیرد. در این شرایط کارآفرینان میرود و سرمایه گذاری رونق میمی

 .ها استفاده کنند ستارتاپا ها وپروژه
گیرید باید درصدی شود. مثال اگر وام مینرخ بهره پولی است که بابت استقراض پول پرداخت می

دهنده پرداخت کنید. در سمت دیگر وقتی پولی را در بانک از آن را به عنوان نرخ بهره به وام
نرخ بهره انواع مختلفی دارد که سه تا  گیرید.کنید، در ازای این کار از بانک بهره میگذاری میسپرده
 :ها هستندشان اینتریناز مهم

  توان بر اساس آن نرخ بهره را مشخص کرد. ترین روشی است که میاین ساده :ساده بهره نرخ
برای این کار باید نرخ سود روزانه را در مبلغ اصلی وام ضرب کنید. سپس حاصل را این بار در 

 .ررسید باقی مانده است ضرب کنیدتعداد روزهایی که تا س
  یک تفاوت عمده با نرخ بهره ساده دارد و آن هم این است  مرکب سود بهره یا :مرکب بهره نرخ

های قبلی هم در انباشته از دورهگیرد. بلکه سودهای که سود فقط به مبلغ اصلی تعلق نمی
شود، هم سود اصل پول دهنده میمحاسبات لحاظ خواهد شد. یعنی سودی که نصیب قرض

 .شودای که از سود سرمایه گذاری حاصل میاست و هم بهره
  هایی است که کند. چون مربوط به وامین مورد با دو مورد قبلی فرق میا :بانکی بین بهره نرخ

 .های بعدی بخوانیدگیرند. توضیح مفصلش را بخشدیگر میکها از یبانک

 نرخ بهره بین بانکی چیست؟
ها برای تامین مالی دست به دامان بانک نرخ بهره یا سود بین بانکی مفهومی ساده دارد. بانک

طور نیست. این وسط بازار بین بانکی هم نقش بسیار پررنگی شوند. اما همیشه هم اینمرکزی می
ها حساب آید. بانکشود، دو حالت پیش میها تمام میمدت بانکی مالی کوتاهزمانی که دوره دارد.

کنند تا ببیند که آیا مازاد نقدینگی دارند یا کسری. در هر دو حالت کاری که باید بکنند و کتاب می
ها باید مقدار این است که تعادل را برقرار کنند تا دیگر نه خبری از کسری باشد و نه مازاد. بانک
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معینی وجه نقد را با عنوان ذخیره اجباری نگهداری کنند تا اگر مشتریان زیادی بخواهند وجوه خود 
 .باره برداشت کنند، بانک اعتباراتش را از دست ندهدرا یک

 

 

گیرد. یا باید قرض بدهند یا قرض بگیرند. وقتی بانکی مازاد ها قرار میدو راه پیش روی بانکپس 
هایی های دیگر عرضه کند. از آن طرف بانکنقدینگی دارد، باید این مبلغ را در بازار بین بانکی به بانک
ها مازاد نقدینگی آیند تا ببنید کدام بانککه کسری دارند هم به سراغ همین بازار بین بانکی می

های دیگر جبران کنند. پس دیگر توانند کسری را از طریق استقراض از بانکها میطور آندارند. این
ها برای برقراری تعادل، به سراغ بانک مرکزی بروند. بازار بین بانکی مشکل نیازی نیست که بانک

 .ها را حل کرده استآن

یاد  شبهیک هایوام ها با نامکمتر است و معموال از آن های بین بانکی یک هفته یاسررسید وام
توانیم بفهمیم که ها همان نرخ سود یا بهره بین بانکی نام دارد. حاال میشود. نرخ سود این واممی

این مفهوم با نرخ سود بانکی چقدر تفاوت دارد. اما سوال اینجاست که این دو نرخ چه ارتباطی با 
 ست؟هم دارند. نظر شما چی

 نرخ بهره بین بانکی و آثار آن بر اقتصاد
شان دیگر به بانک مرکزی مراجعه نکنند، بانک مرکزی هم ها برای تعدیل نقدینگیوقتی بانک

 .اش را بهتر کنترل کندتواند حجم نقدینگیمی

 

 

گذارد، اما نه چندان زیاد. چرا که سود بانکی به نرخ سود بین بانکی روی نرخ سود بانکی اثر می
همه وقتی بانک مرکزی بر نرخ بین بانکی نظارت داشته شود. با اینصورت دستوری تعیین می

 .تواند نرخ سود بانکی را هم کنترل کندباشد، می

دیگر باید آن را ها در ازای استقراض از یکنرخ سود بین بانکی، نرخی است که بانک
 .بپردازند

 

تواند تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه به صورت مستقیم نیست. این عامل می
 .مسیر نرخ بهره در اقتصاد جهت بدهدبه 
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افزایش نرخ بهره بین بانکی، بانک باید پول بیشتری را در ازای استقراضش پس بدهد. پس  با
ها را تشویق کند که وجوه خود را به بانک بسپارند. در دهد تا آنگذارها میسود بیشتری به سپرده

 .دهدنتیجه سود بانکی را افزایش می
دار و مانع از های بانکی مدتد سپردهتثبیت نرخ بهره بین بانکی مساوی است با تثبیت نرخ سو

ها ها برای تقویت اعتباری واسطهچنین این امر به افزایش قدرت بانکشود. همها میافزایش آن
های تامین مالی و تثبیت نرخ کند. کاهش هزینهطور نهادهای مالی بازار سرمایه کمک میو همین

 .ن نرخ استسود تسهیالت بانکی نیز از دیگر مزایای تثبیت ای

 

 

ها را کم کند. در این حالت ی اضافه برداشت بانکبانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره باید جریمه
خواهد بود. حاال اگر بانک مرکزی بخواهد کاری کند  پولی پایه شاهد اضافه برداشت بیشتر و رشد

ها کمتر برای به استقراض به بانک مرکزی رو بیاورند، باید پایه پولی را به بازار بین بانکی که بانک
تواند نرخ بهره را در بازار بین بانکی کم طور میی منابع کند. اینعرضهتزریق کند و اقدام به افزایش 

شان به سراغ بازار کنند برای تعادل نقدینگیها تمایل پیدا میشود؟ اینکه بانککند. نتیجه چه می
 .بین بانکی بروند، نه بانک مرکزی

 تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر بورس
دهد که تاثیر نرخ بهره بانکی بر اقتصاد چیست. لی نشان میآنچه در بخش قبلی گفتم به طور ک

 .ی میان این فاکتور و بازار بورس را هم کمی بررسی کنیمخواهیم رابطهحاال می

مدت به سراغ بانک مرکزی نروند، دیگر ها دیگر برای تامین این نیازهای مالی کوتاهوقتی بانک
های بود. نرخ بهره بین بانکی، روی نرخ سود دارایی ی انبساط حجم نقدینگی نخواهیمشاهده پدیده

 .گذارداثر می… مختلف مثل سپرده، تسهیالت، اوراق دولتی و 
 
 
 
 
 

روند، نه سراغ بورس. هرچند ها میها برای تامین مالی معموال سراغ بانکدر کشور ما شرکت
منابع مالی خود را تامین کنند. اما در بسیاری از  سرمایه افزایش و اولیه عرضه توانند به کمکمی

نرخ سود بین بانکی در گروی عواملی مانند میزان در دسترس بودن پول، شرایط 
 .طور نرخ سود بانکی مرسوم استدهی و همینوام

 

ها و توان به انتقال نقدینگی از بانکاز جمله مزایای وجود بازار بین بانکی می
ند ها و موسسات مالی که کسری نقدینگی دارموسسات مالی با مازاد نقدینگی به بانک

 .اشاره کرد
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های اول برای قرض گرفتن هستند. زمانی که نرخ سود بین بانکی کم شود، ها گزینهمواقع بانک
 .سهام خواهیم بودP/E  شاهد تاثیر آن روی

برخی معتقدند ریزش بازار سهام به خاطر افزایش نرخ بهره بین بانکی و در نتیجه افزایش 
سود بانکی بود. چرا که این مسئله باعث شد مردم به جای سرمایه گذاری در بورس، در 

ای دیگر ریزش بازار سهام را در گروی عوامل دیگری اما عدهها سپرده گذاری کنند. بانک
 .دانستند که االن موضوع بحث این مقاله نیستمی

تواند به بازارهای دیگر تزریق شود. با یک به هر حال با کاهش نرخ سود بین بانکی، نقدینگی می
 عمق مسئله به افزایشتوان این وجوه را به سمت بازار سهام سوق داد. این مدیریت کارآمد می

ی آن کند. هرچند اگر این نقدینگی به سمت بازارهای ارز یا طال برود، نتیجهسهام کمک می بازار
نخواهد بود. پس کاهش نرخ بهره بین بانکی تنها عامل کنترل تورم نیست، بلکه  تورم چیزی جز

 .مهم آن است که مسیر درست به نقدینگی داده شود

 نرخ سود بین بانکی و تورم
 .شود تا حدودی به کنترل تورم امیدوار بودا کنند، میها کمتر به بانک مرکزی نیاز پیدوقتی بانک

 

 

تواند روی تورم اثر بگذارد. بیایید یک می ایم که نرخ بهره بین بانکی، چطورتا اینجا هم متوجه شده
 .بار دیگر این مسیر را با هم از ابتدا مرور کنیم

 کندکنیم نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا میفرض می. 
 دهدها را نشان میاین مسئله کاهش نقدینگی بانک. 
 دهدهای جاری بانکی را نشان میدر مقابل وقتی این نرخ کم شود، افزایش حجم حساب. 
 انجامداین مسئله خود به افزایش حجم پول می. 
 گیردها زیاد شود، تورم روندی صعودی میوقتی هم حجم پول بانک. 
 ها وابستگی کمتری به بانک مرکزی پیدا کنند، انتظار در شرایطی که اگر حجم پول کم شود و بانک

 .کاهش تورم دور از عقل نیست

تواند بر کنترل تورم اثر بگذارد، اما در بلندمدت مدت میافزایش نرخ بهره بین بانکی در کوتاه
 .بار شودتواند منجر به تبعات تورمی و آثار منفی و زیانمی
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ی بین نرخ بهره بین بانکی و تورم فهمید این است که رابطهتوان از پس به طور خالصه آنچه می
مدت به کاهش تورم کمک کند. اما در بلندمدت خود عاملی است تواند در کوتاهافزایش این نرخ، می
 .کندکه تورم را تشدید می

در شود پول کمتری شود. این مسئله باعث میافزایش سود بین بانکی باعث افزایش هزینه خلق پول می
ها و تواند ترمز تورم را بکشد. وقتی سود بین بانکی باال برود، سود سپردهاقتصاد عرضه شود و همین امر می

گذاری کنند و اوراق دولتی ها سپردهکنند که در بانکشود. یعنی مردم تمایل پیدا میاوراق دولتی هم زیاد می
کنند. کاهش تقاضا در ا خودرو، بورس را انتخاب میبخرند. پس از میان بازارهای مالی دیگر مثل طال، ارز ی

 .کندمدت کمک میکند. این امر نیز به کنترل تورم در کوتاهها را کم میهایی مثل طال و ارز، قیمت آندارایی

 برند؟چه کسانی از نرخ بهره بین بانکی پایین سود می
اثر داشته باشد، باعث افزایش قدرت خرید کاهش نرخ بهره بین بانکی، بیشتر از آنکه روی بازار بورس 

توانند ها میباشد، بانک ٪۲۰شود. وقتی نرخ سود بین بانکی کمتر از ها میسهامداران حقوقی و بانک
ها هم دست به دهند، منابع موردنیازشان را هم تامین کنند. کارگزاری بانکقدری که به مردم سود میهمان

را جمع یا ایجاد  فروش و خرید صف هادهند. آنبورس اقداماتی انجام میشوند و با این پول در کار می
 .کنند تا عمق بازار را زیاد کنندمی

کنند. یعنی ارسازی میها تنها روی سهام خود بازای که این وسط وجود دارد این است که این بانکاما مسئله
های ها به دنبال بستری هستند که زیانبه دنبال منافع خودشان هستند نه منافع جمعی بازار. در حقیقت آن
 .ناشی از مسائل تحمیلی و دستوری دولت را در این بازار جبران کنند

که افزایش  کنند. یعنی درست استاین نکته هم قابل توجه است که بازارها منفرد از هم عمل می
طور یا کاهش نرخ بهره بین بانکی باید روی نرخ سایر تسهیالت اثر بگذارد ولی همیشه هم این

 .ها شاهد اعمال نظرات دستوری هستیمنیست. چرا که در بسیاری از زمینه

 

 

توانند به نهادهای مربوطه برند، تا میبرخی از افراد پرنفوذ که از افزایش تورم سود می
آورند تا نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا نکند. چرا که در این صورت فشار می

 .چنان از تورم باال نهایت استفاده را بکنندهایی با بهره پایین بگیرند و همتوانند واممی
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 سود بین بانکی باال یا پایین؟ کدام بهتر است؟
گیری کلی انجام داد که آیا شود یک نتیجهنمیجا آثار تغییر سود بین بانکی را بررسی کردیم. تا این

ای مثبت باشد. به هر تواند مسئلهاین نرخ باید افزایش پیدا کند یا کاهش؟ هرچند تثبیت آن می
 .توان یک راهکار سوم ارائه کردحال می

بندی شوند و نرخ سود بین بانکی برای هر طبقه تفاوت ها طبقهبهترین حالت این است که بانک
اش را مدیریت کند، دیگر نیازی به استقراض ته باشد. مثال اگر بانکی بتواند به خوبی نقدینگیداش
هایی با عملکرد خوب ی بانکتوان این بانک را در ردهشبه در بازار بین بانکی ندارد. پس مییک

 .تر در نظر گرفتبندی کرد و نرخ سود بین بانکی را برای این بانک پاییندسته

شوند باید نرخ بیشتری هایی که به دلیل ضعف مدیریت، مدام دچار کسری میمقابل بانکدر سمت 
ای بابت کسری ندارند و با همین ها هم نگرانیبپردازند. وگرنه اگر این نرخ پایین باشد، این بانک

دهند. شاید این مسئله بتواند کلید حل مشکالتی باشد که سوءمدیریت به کار خودشان ادامه می
 .کندقتصاد ما در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم میا

 ۱۴۰۱نرخ سود بین بانکی در سال 
حرکتی صعودی را در پیش گرفته  ۱۴۰۱آمار و ارقام حکایت از آن دارد که نرخ بین بانکی در آغاز سال 

شد. این مسئله در شرایطی مقابل این نرخ ثبت  ٪۲۰.۳۶، عدد ۱۴۰۱ی اول سال است. درست در هفته
دولت کاهش دستوری نرخ سود بین بانکی را در  ۱۴۰۰اتفاق افتاده است که از سال قبل یعنی 

نگه دارد. اما اعداد  ٪۲۰هایش قرار داده است و به دنبال آن است که این نرخ را در سقف برنامه
 .دهندشده چیزی غیر از این را نشان میثبت

 

 

 

ماه فروردین ۲۵چنین تا روز هم ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک سایتوبآمار منتشرشده در 
است. جدول زیر این مسئله را به خوبی نشان  ٪۲۰دهد که این نرخ هنوز هم باالی نشان می

 .دهدمی

های دستوری نرخ سود بین بانکی به عرضه و تقاضا مربوط است و نباید با دخالت
ی ها و یا عرضهبانک مرکزی کنترل شود. یعنی افزایش تقاضا برای دریافت این وام

شود. در سمت دیگر هم هرچه عرضه بیشتر باشد یا میاندک باعث فزایش نرخ سود 
 .تقاضا کمتر شود، نرخ سود به همان میزان کمتر خواهد شد
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 بانکی به درصدنرخ بهره بین  تاریخ
۲۵/۰۱/1401 ۲۰.۲۹ 
18/۰۱/1401 ۲۰.۳ 
11/۰۱/1401 ۲۰.۳۶ 

کند یا تازد. آیا از سرعتش کم میباید منتظر ماند و دید اسب سود بین بانکی کدام سمت می
 .دهدچنان شتابان به حرکتش ادامه میهم

 جمع بندی
دیگر ها در ازای استقراض از یکبانکشود که نرخ بهره یا نرخ سود بین بانکی به مبلغی گفته می

توانند این کسری شوند میها با کسری نقدینگی مواجه میکنند. زمانی که بانکبه هم پرداخت می
کند کسری را با ها کمک میرا از طریق منابع بانک مرکزی جبران کنند. اما بازار بین بانکی به آن

دهنده هایی که مازاد نقدینگی دارند در نقش قرضنکتر پوشش بدهند. در این بازار بامبلغی پایین
ی مهم در مورد نرخ شوند. مسئلهگیرنده ظاهر میاند در نقش قرضهایی که با کسری مواجهو بانک

تواند به مسیر حرکت سایر بازارها جهت بدهد. یعنی سود بین بانکی این است که این فاکتور می
تواند در مهار یا رشد صاد و بورس کامال محسوس است و میبه طور کلی تغییرات این نرخ بر اقت

 .تورم اثر بگذارد
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 های کوتاهسواالت متداول با پاسخ 
 چیست؟ بانکی بین بهره نرخ 

مدت و به منظور جبران کسری در های کوتاهها در ازای استقراض وامنرخ سودی است که بانک
 .پردازندمیدیگر مدت به یکهای مالی کوتاهدوره

 باال؟ یا است خوب پایین بانکی بین سود نرخ 

تواند به کاهش تورم این سوال پاسخ مشخصی ندارد. اما به طور کلی نرخ بهره بین بانکی باال می
مدت کمک کند ولی در بلندمدت ممکن است به ضرر اقتصاد باشد و برعکس به تورم دامن در کوتاه

 .بزند

 چیست؟ بورس بر بانکی بین بهره نرخ  تاثیر

تواند به تمام بازارهای اقتصادی جهت بدهد. وقتی این نرخ بیشتر شود، نرخ بهره بین بانکی می
شود. در نتیجه مردم به جای آنکه در بورس سرمایه احتمال باال رفتن نرخ سود سپرده هم زیاد می

رایط هم ممکن است گذاری کنند. برعکس این شها سپردهدهند در بانکگذاری کنند، ترجیح می
 .اتفاق بیفتد

 بگذارد؟ اثر تورم روی تواندمی چطور بانکی بین سود نرخ 

ی پول کمتر خواهد شد شود. پس عرضهی خلق پول هم زیاد میسود بین بانکی که باال برود، هزینه
تواند میچیز توان به کنترل تورم امیدوار بود. اما با گذشت زمان و در بلندمدت، همهو در نتیجه می

 .دوباره به همان حالت قبلی برگردد و مجددا تورم رشد کند
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