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راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی

شناسنامه سند

تهیه کننده :اداره ارزیابی و کنترل ریسک
این نسخه بر اساس بخشنامه حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مورخ  1396/08/09توسط اداره ارزیابی و کنترل ریسک
تهیه شد.
تایید کننده :کمیته عالی مدیریت ریسک
این نسخه بر اساس مصوبه شماره 10در تاریخ  98/12/04توسط کمیته عالی مدیریت ریسک مورد تصویب قرار گرفت.
تصویب کننده:
این نسخه بر اساس مصوبه شماره ب گ م  1/953 /در تاریخ  99/04/02توسط هیات مدیره بانک گردشگری مورد تصویب قرار
گرفت.
نسخه1
اولین نسخه این سند در اسفند سال  98تدوین شده است.
بازنگری مجدد:
بر اساس هرگونه تغییر در مقررات باالدستی و مرتبط با این شیوه نامه ،این نسخه مورد بازنگری مجدد قرار خواهد گرفت.
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راهبرد ریسک نقدینگی رویکرد کلی بانک برای مدیریت ریسک نقدینگی ،شامل اهداف کمی و کیفی گوناگون و مناسب ،را
شامل میباشد .در واقع راهبرد ،هدف بانک برای حفاظت از توانایی مالی و همچنین توانایی مقاومت در برابر حوادث بحرانی را
در بر میگیرد.

راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی این بانک مشتمل بر موارد زیر میباشد:
❖ روشهاي اندازهگيري و پایش ریسک نقدینگی؛
❖ اصول تدوین سناریوها؛
❖ اصول آزمون بحران ریسک نقدینگی؛
❖ قواعد پيشبينی جریان وجوه نقد و تجزیه و تحليل خالص جریانات نقدي؛
❖ الزاماتی براي دستيابی به ساختار بهينه داراییها و بدهیها؛
❖ الزاماتی براي دستيابی به ساختار بهينه داراییهاي نقد با کيفيت؛
❖ روشهاي به کارگيري انواع ابزارهاي مالی حسب شرایط؛
❖ اصول مدیریت ریسک نقدینگی ارزهاي مهم؛
❖ اصولی براي حصول اطمينان از ثبات و تنوع منابع تأمين وجوه؛
❖ اصول تدوین و بازنگري برنامه احتياطی.
❖ روشهای اندازهگیری و پایش ریسک نقدینگی؛
•

روشهای اندازهگیری

از آنجاییکه علل مختلفی باعث بروز ریسک نقدینگی میشوند به همين دليل روشهاي متعددي براي اندازهگيري این ریسک وجود دارد.
محدوده روشهایی که براي اندازهگيري ریسک نقدینگی استفاده میشود از محاسبات ساده شبيهسازي ایستا تا روشهاي مدلسازي پيچيده
گسترده میشود.
در بانک گردشگري جهت ارائه به موقع گزارش هاي مربوطه ،امکان گردش مناسب اطالعات فراهم شده است .همچنين گزارشهاي تهيه
شده داراي ویژگیهایی چون جامعيت – مرتبط و به موقع بودن – قابليت اعتماد و قياس پذیر است.
به منظور تخمين نقدینگی و اندازهگيري و گزارشدهی ریسک نقدینگی از روشهاي مختلفی استفاده میشود که در ادامه به چند مورد از
این روشها اشاره میشود؛
 -1بررسی نسبتهای مالی

نسبتهاي نقدینگی متداولترین روش براي ارزیابی وضعيت ریسک نقدینگی است و تصویري از موقعيت نقدینگی بانک را با اندازهگيري
نسبتهاي مرتبط با اقالم مختلف ترازنامه و صورت سود و زیان نشان میدهد .از جمله نسبتهاي مورد استفاده در این روش ،نسبت تسهيالت
به سپرده ،نسبت پوشش نوسانات ،نسبت آمادگی براي هجوم سپردهگذاران ،نسبت بدهیهاي ناپایدار ،نسبت پوشش نقدینگی و  ...میباشند
که براي حفظ سطوح مناسبی از داراییهاي نقد و جلوگيري از زیان ناشی از کمبود آن کاربرد دارند.
نسبتهایی که براي ارزیابی وضعيت ریسک نقدینگی ،در این بانک مورد استفاده قرار میگيرند در چند گروه عمده تقسيمبندي میشوند
که از جمله آنها میتوان به گروه نسبتهاي مربوط به ریسک تمرکز و گروه نسبتهاي بافرهاي نقدینگی اشاره نمود .تعداد نسبتهاي مورد

اداره ارزیابی و کنترل ریسک
ریسک

3

راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی
استفاده در بخش ریسک تمرکز و در بخش بافرهاي نقدینگی میباشند ،که این گروه نسبتها همراه با نسبتهایی مربوط به هزینه تامين مالی
بانک ،تسهيالت ،فعاليت در بازار بين بانکی و استقراض از بانک مرکزي ج.ا.ا ،براي ارزیابی وضعيت ریسک نقدینگی بانک کاربرد دارند.
 -2رویکرد شکاف جریانهای نقدی

رویکرد تجزیه و تحليل شکاف ( )GAP Analysisبا دو نوع گزارش شکاف ایستا و شکاف پویا ،کسري و یا مازاد منابع را در مقاطع
مختلف زمانی شناسایی نموده و ابزاري براي برنامهریزي در مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی براي مدیریت فراهم میکند.
شکاف ایستا بر اساس سررسيد قراردادي داراییها و بدهیها محاسبه میشود ،در حالیکه شکاف پویا ( )Dynamic gapبه سررسيد رفتاري
و احتمالی دارایی و بدهیها اشاره دارد که بر اساس مدلهایی نيازمند تخمين میباشد.
در گزارش تشریح وضعيت ریسک نقدینگی بانک ،تجزیه و تحليل شکاف نقدینگی بر اساس سررسيد قراردادي هریک از اقالم منابع و
مصارف بانک در بازه هاي زمانی هفتگی و ماهيانه انجام می شود و جریان هاي نقدي ورودي و خروجی بانک در این بازه ها مورد پایش
قرار گرفته و همچنين با ميزان نقدینگی در دسترس مورد مقایسه قرار گرفته و تمهيداتی براي مواجهه با آن اتخاذ می شود.
در فاز بعدي از گزارشهاي در دست اقدام ،تخمين سررسيد رفتاري منابع و مصارف است که در نظر است با استفاده از مدلهاي شبيه سازي
ميزان جریان نقدي ورودي و خروجی پيش بينی شود.
 -3استفاده از روش تجزیه و تحلیل سناریو

روشهاي مدلسازي ميزان مورد نياز نقدینگی را در شرایط عادي بررسی میکنند .براي بررسی شرایطی که اتفاقات خاصی رخ میدهد یا
احتمال آن میرود که اتفاقات خاصی رخ خواهد داد از روش تجزیه و تحليل سناریو استفاده میشود .در این روش با توجه به احتمال رخداد
آن رویداد و تاثير آن بر روي منبع نقدینگی ،سناریوهایی را تدوین کرده و بر اساس آزمون بحران ،تاثير آن سناریو را بر روي جریانهاي نقد
بانک میسنجند.
در این بانک سناریوهایی بر این اساس طراحی شده اند که بانک در شرایط نرمال قرار دارد و اتفاق خاصی در محيط داخلی و خارجی آن
رخ نداده است .بنابراین فرض گفته شده ،تغييرات جریانهاي نقد ورودي و خروجی که در اینجا عمدتا سپردهها و تسهيالت هستند ،براي ماه
آینده با استفاده از دادههاي تاریخی و استفاده از روشهاي آماري پيشبينی میشود .بدین ترتيب ميزان نقدینگی مورد نياز در شرایط نرمال
محاسبه میشود .طراحی سناریوهاي شرایط بحرانی بر اساس اتفاقاتی است که قبال در محيط داخلی یا خارجی بانک رخ داده است .با استفاده
از بيشترین تاثير این عوامل در تغييرات جریانهاي نقدي بانک در گذشته ،تاثير این عوامل در شرایط عادي بانک اعمال شده ،و تغييرات
جریان هاي نقد ورودي و خروجی و ميزان نقدینگی مورد نياز در بدترین شرایط پيشبينی میشود.
•

روشهای پایش و کنترل

پایش و کنترل ریسک نقدینگی ابزاري است که به بانک کمک میکند تا قابليت سيستمهاي کنترلی را مورد ارزیابی قرار دهد .از این رو
نيازمند سيستمهاي گزارشگري می باشد.
در پایش وضعيت ریسک نقدینگی ،بانک بایستی حدودي را براي اندازه وضعيت نقدینگی خود ،طی محدودههاي زمانی خاص تعيين کند
و آنها را به طور مرتب تحت مراقبت قرار دهد.
در پایش ریسک نقدینگی در این بانک موارد زیر در نظر گرفته شده است؛
 -1رعایت نسبتها در محدوده مقرر که سالمت نظام بانکی و انتظارات مقام ناظر را تامين نماید؛
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 -2تدوین بيانيه اشتهاي ریسک و اعمال محدودیتهاي داخل سازمانی ()Self Imposed Constraint؛
در مورد کنترل ریسک نقدینگی از جمله ابزارهاي کنترلی براي پایش ریسک نقدینگی بانک میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
•

ارائه اطالعات در خصوص شاخصهاي ریسک نقدینگی جهت مقایسه ارزش آنها با حدود مقرر به صورت دورهاي؛

•

تصميمگيري در خصوص مدیریت موثر منابع و مصارف؛

•

ارائه اطالعات جهت ارزیابی روند نقدینگی در سطح کل بانک؛

•

ارائه اطالعات در خصوص ترکيب بدهیها به طور کلی و در مورد سپردهگذاران عمده به تفصيل؛

•

آزمون بحران بر پایه تجزیه و تحليل سناریو.

در خصوص شيوه کنترل ریسک نقدینگی تصميمگيري در راستاي محور یکی از موارد زیر انجام میگيرد:
 -1آیا بانک مصمم به تحمل ریسکهاي مزبور است؛
 -2آیا بانک تصميم دارد ریسکها را کاهش دهد ،یعنی اقداماتی براي کاهش ریسکهاي بانک در پيش بگيرد؛ (تقویت نظام کنترل
داخلی)
 -3خروج از فعاليتی که موجب ریسک است.
❖ اصول تدوین سناریوها
در تجزیه و تحليل سناریو ،بانک موقعيت خود را با "شوک"هاي فرضی ،با شبيهسازي بدترین شرایط بازار تغيير میدهد تا تاثير آن را بر
روي داراییها و بدهیهاي باالي خط و زیر خط(تعهدات) اقالم ترازنامه بسنجد ،تا قادر به تخمين کفایت نقدینگی در یک شرایط بحرانی و
اضطراري باشد.
طراحی یک سناریوي دقيق براي بانک بستگی به ماهيت فعاليتهاي آن دارد ولی در کل سناریوها باید براي شرایط و حاالت مختلف و با
در نظرگرفتن مشکالت داخل بانک و مشکالت بازار طراحی شوند.
هنگام آزمون این سناریوها بر روي تغييراتی که ممکن است روي اقالم ترازنامه ایجاد کند ،میبایست بر روي تغييراتی که ممکن است روي
امکان دسترسی به بازارها نيز ایجاد شود دقت الزم صورت بپذیرد.
بر اساس دستورالعمل شماره  96/251081مورخ  96/8/9بانک مرکزي ج.ا.ا با عنوان "حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی" بانک
موظف است به منظور مدیریت ریسک نقدینگی در طراحی سناریوها سناریوي اصلی را براي شرایط عادي و سناریوي جایگزین را براي
شرایط بحران نقدینگی طراحی نموده و به تصویب هيأت مدیره برساند.
در این بانک سناریوهاي اصلی بر اساس شرایط عادي بانک طراحی شدهاند .یعنی با فرض اینکه شرایط خاصی پيش نخواهد آمد روند
تغييرات جریانهاي نقد ورودي و خروجی بانک با استفاده از روشهاي استنباط آماري و یادگيري شبکههاي عصبی بدست آمده و وضعيت
جریانهاي نقدي ماه آینده بانک با استفاده از دادههاي تاریخی پيشبينی میشود .بدین ترتيب نقدینگی مورد نياز بانک در شرایط نرمال
پيشبينی خواهد شد .در طراحی سناریوهاي جایگزین شرایط بحرانی در نظر گرفته می شود .شرایط بحرانی میتواند ناشی از شرایط خاص
اقتصادي (از جمله افزایش نرخ ارز ،افزایش قيمت مسکن وافزایش شاخص بورس ) ،یا شرایط خاص داخل بانک (از جمله ریسک شهرت و
سایر ریسک ها ) و یا قوانين دستوري بانک مرکزي ج.ا.ا (از جمله کاهش یا افزایش دستوري نرخ سپردهها) باشد .در طراحی سناریوها ،تاثير
هر کدام از این سناریوها به تنهایی و به مجموع ،در تغييرات جریانهاي نقد مورد بررسی قرار میگيرد.
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❖ اصول آزمون بحران ریسک نقدینگی
آزمون بحران یکی از ابزارهاي با اهميت در مدیریت ریسک نقدینگی محسوب میشود ،که دو رویکرد کلی را در بر میگيرد.
 -1تجزیه و تحليل سناریو -2تجزیه و تحليل حساسيت .تجزیه و تحليل سناریو یک آزمون چند نوعی بوده که میتواند بر پایه سناریوهاي
تاریخی بر اساس حوادث مهم گذشته ،یا بر پایه سناریوهاي فرضی باشد.
تجزیه و تحليل حساسيت براي رسيدن به این هدف است که مشخص شود که چه مقدار از اکسپوژرهاي ریسک که در یک سناریو
پيش بينی شده است به وسيله یک متغير مستقل یا وابسته انجام میشود.
روش انجام آزمون بحران:
انجام آزمون بحران در چهار مرحله انجام میگيرد:
گام اول :تعریف نوع و سطح سناریوها (به عنوان مثال سناریوهاي بدبينانه ،سناریوهاي ميانی و سناریوهاي خوشبينانه)
گام دوم :براي هر سناریویی جریانهاي نقد ورودي و خروجی ،که احتمال رخداد آنها در آن سناریو ،در بازه زمانی در آینده وجود
دارد شبيه سازي میشود .جریانهاي نقد ورودي و خروجی عمدتا تسهيالت و سپردهها در نظر گرفته میشوند که تاثير هر کدام از
سناریوها بر روي آنها مورد بررسی قرار میگيرد.
گام سوم  :مقدار نقدینگی در دسترس مشخص شده و با مقدار نقدینگی مورد نياز(پوشش شکاف شبيه سازي) مقایسه و به مدیریت
ارشد گزارش داده میشود.
بعد از انجام آزمون بحران و مشخص شدن مقدار نقدینگی مورد نياز ،برنامههاي احتياطی براي مقابله با بحرانهاي احتمالی تدارک دیده
شده و رویههایی براي دسترسی به منابع تامين مالی در شرایط اضطراري مشخص میشود.
بنابراین بانک به منظور آمادگی براي مواجهه با شرایط بحرانی سياستهایی را اتخاذ مینماید که عمدتا شامل موارد ذیل میباشد:
 .1تعيين مقام مسئول جهت تشخيص و مدیریت بحران؛
 .2تفکيک صریح و صحيح مسئوليتها و تفویض اختيارات به مدیران و کارکنان ذیربط؛
 .3اتخاذ تمهيداتی به منظور تغيير در ترکيب داراییها و بدهیها (مانند :فروش داراییهایی که به قصد نگهداري خریداري شده اند و
)...؛
 .4اولویتبندي اعتباردهندگان ،گيرندگان تسهيالت و سایر مشتریان بر طبق درجه اهميت آنها به منظور حفظ روابط مؤسسه با مشتریان
عمده؛
 .5تعيين ميزان منابع احتياطی در دسترس متناسب با شرایط بحرانی و اولویتبندي منابع مذکور؛
 .6تدوین برنامهاي براي مواقع عدم دسترسی مؤسسه به منابع احتياطی؛
 .7وجود برنامه و روشهایی براي برقراري ارتباط با جامعه از طریق رسانههاي گروهی به منظور حفظ حسن شهرت و جلوگيري از
بروز و گسترش شایعات.
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❖ قواعد پیشبینی جریان وجوه نقد و تجزیه و تحلیل خالص جریانات نقدی
ایجاد تعادل ميان وجوه نقد در دسترس و نيازهاي نقدي مهم ترین عامل در پيشگيري از وقوع ریسک نقدینگی محسوب می شود لذا
پيشبينی جریان وجوه نقد ،از مهمترین ضروریتهاي مدیریت این ریسک می باشد.
براي مشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هرگونه کسري پيش رو ،اندازهگيري نقدینگی با ارزیابی کليه جریانات ورودي در مقابل
جریانات خروجی آن انجام میشود .پس از شناسایی مازاد یا کسري ،برنامهریزي در جهت جبران کسري یا مصرف مازاد به منظور
رسيدن به تعادل نقدینگی در پایان دوره صورت میگيرد.
پيشبينی جریان وجوه نقد در این بانک بر اساس فرآیند زیر انجام میپذیرد:
•

ابتدا تمامی اطالعات مربوط به دفترکل جمعآوري میشود؛

•

براي انجام این روش باید مجموع اقالم دو طرف دفتر کل یعنی داراییها و بدهیها با هم برابر باشند؛

•

جدولی براي این اقالم ساخته میشود که در این جدول ،به ترتيب سررسيد قراردادي آنها درج خواهد شد؛

•

سپس در هر کدام از بازههاي سررسيدي ،مجموع اقالم داراییها و بدهیها محاسبه میشود؛

•

در مرحله آخر از کسر مجموع اقالم داراییها و بدهیها در هر کدام از بازههاي زمانی ،اختالف بين جریانهاي نقدي ورودي و

خروجی در هر دوره ،یعنی همان مازاد/کمبود منابع نقد به دست میآید که نقطه شروعی براي اندازهگيري نقدینگی آینده بانک براي
یک سري از نقاط میشود ،که این همان نيازهاي مالی اساسی میباشد که به مدیریت اعالم میشود.
❖ الزاماتی برای دستیابی به ساختار بهینه داراییها و بدهیها
ترازنامه بانک براي شناخت منابعی که بانک در اختيار دارد و همچنين نحوه استفاده از این منابع مورد استفاده قرار میگيرد .ترکيب
ترازنامه بانک معموال حاصل تصميمگيري در خصوص دارایی ،بدهی و یکی از عوامل مهم در تعيين سطح ریسک بانک است.
بدهی هاي بانک منابع محسوب شده که هم از طریق سهامداران و هم از طریق سپردهگذاران که ذینفعان بانک محسوب میشوند
تامين میشوند .داراییها نحوه استفاده از این منابع (مصارف) را نشان میدهد .هدف مدیریت ترازنامه بانک بهينه کردن بازده در مقابل ریسک
و ایج اد یک جریان مستمر سودآوري با کيفيت باال ،با ثبات و در حال رشد است .این هدف با دستيابی به یک ترکيب مطلوب ميان سطح
دارایی و بدهی و ميزان ریسک مالی تحقق مییابد و نيازمند ارزیابی اشتهاي ریسک بانک با استقرار شاخصهاي کليدي ریسک است.
نسبتهایی به عنوان شاخص براي ارزیابی توانایی مالی سازمان وجود دارد که از جمله این نسبتها میتوان به موارد زیر اشاره نمود؛
•

نسبت تسهيالت به سپرده ها :مقدار مطلوب این نسبت در صنعت بانکداري ایران با توجه به ترکيب سپردهها معموال بين  70الی 85
درصد است .یعنی به ازاي هر  100ریال سپرده  85ریال تسهيالت اعطا شده است.

•

نسبت تسهيالت به کل داراییها :مقدار مطلوب این نسبت بين  60الی  70درصد میباشد .اگر این نسبت باالتر از  70درصد باشد
بانک ممکن است در شرایط بحرانی با کمبود نقدینگی مواجه شود بخصوص اگر تطابق زمانی بين سررسيد سپردههاي مدتدار و
تسهيالت پرداختی رعایت نشده باشد.

•

نسبت سرمایهگذاريها به سرمایه پایه :طبق بخشنامه  98/215427مورخ  1398/06/30بانک مرکزي ج.ا.ا با عنوان "دستورالعمل
سرمایهگذاري در اوراق بهادار" ،حد مجاز نسبت مجموع سرمایهگذاريهاي بانک نباید از  20درصد سرمایه پایه بانک تجاوز
نماید.
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•

نسبت مجموع دارایی هاي ثابت مشهود و نامشهود به مجموع حقوق صاحبان سهام :طبق بخشنامه شماره  94/62147مورخ
 1394/03/11بانک مرکزي ج.ا.ا با عنوان "نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهاي ثابت موسسات اعتباري" ،حد مجاز نسبت
خالص داراییهاي ثابت مشهود و نامشهود ،به حقوق صاحبان سهام ،حداکثر به ميزان  %75تعيين شده است.
با توجه به مطالب ذکر شده ،میتوان نتيجه گرفت که حد مطلوب ترکيب اقالم ترازنامه بانک میتواند به صورت جدول زیر باشد:
جدول شماره 1

هر یک از اقالم دارایی به صورت درصدي از کل داراییها

درصد

موجودي نقد

3%

تسهيالت اعطایی

60% - 70%

سرمایهگذاريها

8% - 18%

داراییهاي ثابت مشهود و نامشهود

19%

کل

100%

هر یک از اقالم بدهی به صورت درصدي از کل بدهیها

درصد

سپردهها

75%

حقوق صاحبان سهام

25%

کل

100%

❖ الزاماتی برای دستیابی به ساختار بهینه داراییهای نقد با کیفیت
ميزان نگهداري وجه نقد یا داراییهاي سریعالمعامله ،به ثبات و پایداري ساختار سپردهها و رونق یا گسترش پرتفوي تسهيالت
کوتاهمدت بستگی دارد .چنانچه سپردههاي بانک متشکل از ترکيبی از سپردههاي خرد و پایدار باشد این بانک به نقدینگی کمتري نيازمند
است .در مواقعی که بخش عمده پرتفوي تسهيالت بانک را تسهيالت کالن و بلندمدت تشکيل داده باشد و یا بانک با تمرکز نسبتا باالي
سپردهها مواجه باشد و یا اینکه با روند کاهشی حساب سپرده شرکتهاي عمده یا خانوارها مواجه باشد معموال به ميزان نقدینگی باالیی نيازمند
است.
در بانک گردشگري با پایش سپردههاي مشتریان سعی بر این است که از بروز ریسک تمرکز جلوگيري شود ،همچنين تصميم مدیران
بانک بر این است که اعطاي تسهيالت کالن کاهش یابد تا بدین ترتيب با ترکيبی از سپردههاي خرد و همچنين تشکيل پرتفوي تسهيالت با
تسهيالت خرد و کوتاه مدت ،نياز بانک به ميزان نقدینگی باال کاهش یابد.
از طرفی براي بهبود کيفيت داراییهاي نقد بانک تصميم بر فروش وثایق تمليکی بانک در بازههاي زمانی مقرر دارد تا بدین ترتيب
قسمتی ازمنابع حاصل از فروش این اموال به عنوان داراییهاي نقد وارد بانک شوند .همچنين در بانک گردشگري تصميم بر افزایش سرمایه
پرداخت شده است تا بدین ترتيب قسمتی از این مبلغ افزایش به عنوان موجودي نقد وارد بانک شود .از دیگر اقداماتی که در دستور کار قرار
دارد تالش بر افزایش جذب سپردهها میباشد تا بدین ترتيب وابستگی بانک به سپردههاي بين بانکی کاهش یافته و از طرفی سپرده جاري نزد
بانک مرکزي به عنوان دارایی نقد افزایش یابد.
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❖ روشهای به کارگیری انواع ابزارهای مالی حسب شرایط
یکی از روشهایی که میتوان به عنوان ابزار تامين مالی مورد استفاده قرار داد "اوراق بهادارسازي داراییها" است.
•
•
•

انتشار اوراق صکوک اجاره به پشتوانه داراییهاي ثابت
انتشار ترکيبی اوراق اختيار فروش و اختيار خرید
گواهی سپرده

❖ اصول مدیریت ریسک نقدینگی ارزهای مهم
یکی از موضوعات اصلی در مدیریت ریسک نقدینگی ارزهاي مهم تعيين محدوده است که با درنظر داشت شرایط بازار در دسترسی به ارز
و امکان تبدیل هر ارز به ارزهاي دیگر انجام میگيرد.
از آنجاییکه فعاليت ارزي در این بانک بسيار پایين است بنابراین در حال حاضر صرفا به رعایت دستورالعملهاي تعيين شده از بانک مرکزي
ج.ا.ا اکتفا شده و مقررات و محدودههاي داخلی تعيين نشده است .دستورالعملهایی که در این بانک مالک عمل قرار گرفته میشوند به
شرح زیر میباشند:
بنابر بخشنامه الزامات مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزي ج.ا.ا بانک باید فهرست داراییها و بدهیهاي مربوط به هر یک از ارزهاي
مهم خود را به تفکيک تهيه نماید که این امر در بانک صورت میگيرد.
همچنين بانک موظف است حدود مقرر را براي هر یک از ارزهاي مهم به تفکيک و مجموع ارزها محاسبه نماید .از جمله نسبتهایی که
باید حدود مقرر در آنها رعایت شود به شرح زیر میباشند؛
•

بنابر "دستورالعمل ناظر بر وضعيت باز ارزي موسسات اعتباري" ،انتشار یافته در مورخ  ،1396/5/10حد مجاز خالص وضعيت باز

مثبت یا منفی هر ارز حداکثر به ميزان  15درصد سرمایه پایه بانک میباشد.
•

حد مجاز وضعيت باز مثبت تمامی ارزها حداکثر به ميزان  35درصد سرمایه پایه بانک میباشد.

•

حد مجاز وضعيت باز منفی تمامی ارزها حداکثر به ميزان  30درصد سرمایه پایه بانک میباشد.

در دستورالعمل ،ذکر شده است که بانک مکلف است وضعيت باز ارزي هر یک از ارزهاي مهم خود به تفکيک معادل ریالی و ارز مربوط،
معادل ریالی سایر ارزها ،وضعيت باز مثبت تمامی ارزها ،وضعيت باز منفی تمامی ارزها ،وضعيت باز ارزي و همچنين معادل ریالی وضعيت
باز طالي خود را در پایان هر روز محاسبه نموده و مورد کنترل قرار دهد.
•

بنابر دستورالعمل "تعيين نسبت تعهدات و بدهیهاي ارزي به داراییهاي ارزي" ،انتشار یافته در مورخ  ،1391/9/14حد مجاز نسبت

مجموع تعهدات و بدهیهاي ارزي به خالص داراییهاي ارزي حداکثر به ميزان  150درصد تعيين شده است.
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❖ اصولی برای حصول اطمینان از ثبات و تنوع منابع تأمین وجوه
•

ثبات منابع تامین وجوه

مفهوم ثبات مالی یکی از شاخصهاي مهم در بانک ها بوده و همواره مورد توجه قرار گرفته است .ثبات مالی به وضعيتی گفته میشود که
بحرانهاي مالی سيستماتيک ،ثبات اقتصاد کالن را تهدید ننماید.
یکی از شاخصهایی که در بيانيه بال  3به عنوان یکی از الزامات مدیریت ریسک نقدینگی معرفی شده است نسبت تامين مالی پایدار است.
این شاخص وضعيت تامين مالی باثبات بانک را در برابر انواع گوناگونی از داراییهاي نگهداري شده توسط بانک ارزیابی میکند .بر اساس
استانداردهاي کميته بال  ،3روش محاسبه شاخص تامين مالی پایدار ،تقسيم بدهی موزون به دارایی موزون است .اوزان دارایی و بدهی در این
شاخص در اصول بال ارائه شده است .در واقع این شاخص ميزان تامين مالی در دسترس را به ميزان تامين مالی مورد نياز نشان میدهد.
صورت این کسر از اقالم زیر تشکيل شده است:
•

سرمایه،

•

بدهیهاي باالي یک سال،

•

سپردههاي پایدار شامل سپرده هاي بدون سررسيد (دیداري) و یا سپردههاي مدتدار با سررسيد باقيمانده کمتر از یک سال که

•
•

توسط مشتریان خرد و داراي کسب و کارهاي کوچک تامين شدهاند (بيمه شده توسط صندوق ضمانت سپردهها)،
سپردههاي کمتر پایدار شامل سپردههاي بدون سررسيد (دیداري) و یا سپردههاي مدتدار با سررسيد باقيمانده کمتر از یک سال
که توسط مشتریان خرد و داراي کسب و کارهاي کوچک تامين شدهاند (تحت پوشش بيمه قرار نگرفته)،
تامين مالی با سررسيد باقی مانده کمتر از یکسال که توسط مشتریان شرکتی (موسسات غير مالی) تامين شده باشد،

•

سپرده هاي عملياتی،

•

تامين مالی با سررسيد باقيمانده کمتر از یکسال از نهادهاي عمومی و حکومتی و بانکهاي توسعه یافته چند جانبه ملی،

•
•

سایر تامين مالیهایی که در باال (با ضرایب  )%50به آنها اشاره نشده است ،شامل تامين مالی از بانکهاي مرکزي و موسسات مالی
با سررسيد باقيمانده کمتر از  6ماه و کمتر از یکسال،
کل بدهیهایی که در طبقهبنديهاي یاد شده احصا نشده باشند ،شامل بدهیهاي بدون سررسيد،

مخرج کسر از اقالم زیر تشکيل شده است:
•

موجودي نقد

•

همه منابع بانک مرکزي با سررسيد کمتر از  6ماه

•

بدهیهاي دولت،

•

تسهيالت به موسسات اعتباري،

•

داراییهاي نقد با کيفيت نگهداري شده در بازه زمانی  6ماه تا یک سال،

•

سپرده هاي نگهداري شده در سایر موسسات به منظور انجام امور عملياتی،

•

سایر داراییهایی که با کيفيت نسيتند و در گروههاي باال قرار نمیگيرند و سررسيدي کمتر از یک سال دارند از جمله تسهيالت
اعطا شده به مشتریان خرد ،تسهيالت خرد،
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از آنجاییکه در حال حاضر شاخص  NSFRتوسط بانک مرکزي ج.ا.ا بومی سازي نشده و پيادهسازي آن توسط بانکها الزامی نمیباشد،
همچنين به دليل عدم بومی سازي شدن آن امکان محاسبه دقيق آن وجود ندارد لذا رویکرد مدیریت نقدینگی بانک گردشگري بر این است
که داراییها و بدهیهاي ارائه شده در فرمول در محدودهي مشخصی قرار گيرند تا به طور تقریبی صورت و مخرج کسر یکی باشند.
•

تنوع منابع تامین وجوه

در صورت عدم توجه به موضوع تنوع در منابع تامين مالی و تمرکز بيش از حد بر یکی از انواع روشهاي تامين مالی ،یا بخش خاصی از
مشتریان ،ریسک تمرکز به وجود خواهد آمد که استفاده از منابع تامين مالی متنوع میتواند ریسکهاي تمرکز آنها را کم کند .در اینصورت
هزینه منابع تامين مالی و فرار بودن آنها کم خواهد شد .به همين دليل بانک باید استانداردهاي تنوعسازي را رعایت کرده و وابستگی بر منابع
مالی با ویژگی ناپایداري باال را کاهش دهد..
در گزارشهاي ریسک نقدینگی که در مقاطع هفتگی تهيه میشود ریسک تمرکز بانک که مربوط به تنوع منابع تامين مالی وجوه است از
طریق محاسبه نسبتهایی مورد پایش قرار میگيرد .در بانک گردشگري جهت پایش و جلوگيري از ریسک تمرکز استاندارهایی مد نظر
قرار گرفته شده است ،ولی تعيين دقيق حدود آستانه مربوط به ریسک تمرکز منوط به تدوین چارچوب اشتهاي ریسک بانک است که انجام
این امر بستگی به شرایط بانک ،فعاليتهاي آن ،محيط داخلی و خارجی ،شرایط اقتصادي و غيره دارد.

❖ اصول تدوین و بازنگری برنامه احتیاطی
برنامه احتياطی شامل مجموعهاي از سياستها ،رویهها و و برنامههاي عملياتی براي مدیریت بحران نقدینگی است .هدف برنامه احتياطی فراهم
آوردن دستورالعملهاي سریع و دقيق براي پاسخ به بحران هاي نقدینگی و شناسایی منابع نقدینگی جایگزینی است که بانک میتواند در
شرایط بحران داشته باشد.
راهنماها و استانداردهاي صنعت بعضی از عناصر معمول یک برنامه احتياطی را به صورت زیر مشخص میکنند:
•

ليستکردن و توصيف حوادثی که میتوانند نقطه شروع برنامه احتياطی باشند؛

•

ليستی از منابع مالی احتمالی در دو طرف دارایی و بدهیها؛ (مانند کاهش رشد تسهيالت ،فروش داراییهاي نقد ،اوراق
بهادارسازي ،افزایش رشد سپردهها ،طوالنیترشدن سررسيد بدهیها در زمان سررسيدي آنها ،افزایش سرمایه ،کاهش تسهيالت
تعهد شده ،توقف اعطاي سود سهام به سهامداران)

•

رویهاي که با جزئيات ،چگونگی شناسایی و تهيه منابع اضافی را نشان میدهد؛

•

رویهاي براي مدیریت اقتضایی که باید شامل تعریفی از مسئوليتها (شامل مسئوليتهاي بدنه مدیریتی) و پروسهاي براي اطمينان
از جریانهاي اطالعاتی مدتدار باشد؛

•

رویهاي براي اداره ارتباطات با بخشهاي خارجی مانند طرفهاي تجاري مهم ،تحليلگران بازار و . ...

کفایت و اثربخش بودن برنامه احتياطی باید در رابطه با آماده بودن در مقابل بحران نقدینگی احتمالی ،به طور مرتب تست شده و مورد بازبينی
قرار گرفته و تحليلهایی بر روي آن انجام گيرد و نتایج آن ساليانه به هيئت مدیره ارائه شود .این برنامهها باید متناسب با ساختار تجاري بانک
و آستانه ریسک نقدینگی باشد.
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❖ ترسیم برنامههای مالی احتیاطی
برنامه مالی احتياطی با آزمون بحران شروع میشود و براي کاهش ریسکهاي شناسایی شده در آزمون بحران و تنظيم آنها براي سازگاري
با اشتهاي ریسک کاربرد دارد.
در برنامه احتياطی باید موارد زیر گنجانده شود:
•

سياستها و رویههایی براي مدیریت موثر محدودهاي از بحرانها شامل فرآیندهاي تصميمگيري ساختاریافته و توصيف دقيقی از
مسئوليتها و نقشها؛

•

توصيفی دقيق از مجموعهاي از اقدامات تامين مالی قابل اتکا ،در دسترس و انعطافپذیر ،براي فراهم کردن نقدینگی و جبران
خروج نقدینگی ناگهانی؛

•

کمی نمودن منابعی که میتوان از منابع تامين مالی احتياطی بدست آورد و همچنين حداکثر زمانی که میتوان به این مهم دست
یافت؛

•

ارزیابی اثرات تجاري و اقتصادي انجام برنامه احتياطی؛

•

گامهاي ضروري براي انجام پرداخت هاي بحرانی ،حتی بصورت روزانه ،در مواقعی که منابع نقدینگی محدود هستند؛

•

قوانينی براي اطمينان از اینکه به هيئت مدیره و مدیران ارشد اطالعاتی واضح و بهموقع ،گزارش میشود.

براي اطمينان از درستی برنامه مالی احتياطی ،نياز است که فرضيات و نتایج احتمالی به صورت زیر در نظر گرفته شوند:
•

تاثير شرایط بحرانی بازار بر توانایی فروش یا انتقال داراییها؛

•

از دست دادن منابع مالی در دسترس به صورت گسترده یا کامل؛

•

نتایج تجاري و اعتباري حاصل از انجام چنين برنامه احتياطی؛

•

دسترسی به خط اعتباري بانک مرکزي.

دو مولفه برنامه احتياطی ابتدا تعيين آستانه ریسک و دوم که مهمتر است اقدامات و رویههاي داخلی است که با برنامه احتياطی مشخص
میشود .رویههاي برنامه مالی احتياطی توسط کميته برنامه مالی احتياطی به طور دقيق مشخص میشوند .کميته اضطراري برنامه مالی احتياطی
باید در شرایط خاص بازار تشکيل شوند که شامل مدیران کليدي و ارشد بانک است .صورتجلسه این کميته باید قسمتی از سياستهاي برنامه
مالی احتياطی باشد.
بنابراین در کل خالصه تدوین برنامه مالی احتياطی به صورت زیر قابل ارائه است:
•

تعيين حدود مسئوليتها ،وظایف و اختيارات تمامی واحدها و پرسنل ذيربط در خصوص ایفاي صحيح نقش خود در وضعيت
بحرانی جهت پيادهسازي برنامه احتياطی؛

•

تعيين ميزان منابع احتياطی در دسترس بانک ،اولویتبندي منابع مذکور و نحوه تبدیل به نقد نمودن منابع احتياطی؛

•

تعيين روشهاي تأمين مالی از جمله؛ فروش داراییها ،استقراض از طریق بازار بينبانکی و ایجاد تغيير در ترکيب سپردههاي
مدتدار ،متناسب با شرایط بحران؛
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•

انجام بررسیهاي دورهاي به منظور حصول اطمينان از عدم وجود موانع غيرمنتظره در تأمين به موقع منابع احتياطی و اتخاذ تدابير
الزم جهت تأمين منابع احتياطی جایگزین در صورت وجود هرگونه مانع؛

•

پيادهسازي برنامهها و روشهاي مناسب جهت برقراري ارتباط با جامعه از طریق رسانههاي گروهی به منظور حفظ حسن شهرت،
جلوگيري از بروز و گسترش شایعات و کمک به ایجاد ثبات نسبی براي مؤسسه اعتباري و همچنين اولویتبندي اعتباردهندگان،
تسهيالت گيرندگان و سایر مشتریان بر اساس درجه اهميت آنها به منظور حفظ روابط مؤسسه اعتباري با مشتریان عمده و طرفهاي
تجاري تأثيرگذار.
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