اداره عملیات بازار باز

«بسمه تعالی»

تاریخ انتشار1400/04/14 :

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی ( 14تیرماه )1400
پیرو اطالعیه روز پنجشنبه  10تیرماه  1400مبنی بر برگزاری حراج فروش مدتدار اوراق مالی اسالمی
دولتی در عملیات بازار باز ،سه بانک سفارش خرید اوراق مالی اسالمی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس
(ریپوی معکوس) را تا مهلت تعیینشده (ساعت  12روز شنبه مورخ  )1400/04/12و در مجموع به ارزش 175
هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی ارسال کردند.
با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی ،موضع عملیاتی بانک مرکزی در
این هفته استمرار جذب نقدینگی بود .از این رو ،بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید
معکوس به مبلغ  64/6هزار میلیارد ریال با سررسید  7روزه با حداکثر نرخ  18درصد موافقت کرد و معامالت
مربوط به این عملیات و معامالت مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش 64/6
هزار میلیارد ریال ،در روز دوشنبه  14تیرماه انجام شد.
افزون بر عملیات بازار باز ،در هفته منتهی به  14تیرماه ساااال جاری ،هیچ یک از بانکها و موسااا اااات
اعتباری غیربانکی از اعتبارگیری قاعدهمند اسااتفاده نکردند .بانکها و موس ا ااات اعتباری غیربانکی میتوانند در
روزهای شااانبه تا رهارشااانبه از اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشاااروط به در
اختیار دا شتن اوراق مالی ا سالمی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف داالن ( 22در صد) ا ستفاده
کنند.
شایان ذکر ا ست بانک مرکزی در رارروب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی ،عملیات بازار
باز را به صاااورت هفتگی اجرا میکند .موضاااع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر
اساااس پیشبینی وضااعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسااانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ
هدف ،از طریق انتشار اطالعیه در سامانه بازار بینبانکی اعالم میشود .متعاقب اطالعیه مزبور ،بانکها و موس ات
اعتباری غیربانکی میتوانند در را ستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی ،ن بت به ار سال سفارشها تا
مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.

