ریسک نقدینگی
ريسك ًقذيٌگي در دٍ حبلت "ريسك ًقذضًَذگي دارايي" ٍ "ريسك ًقذيٌگي تأهيي هبلي" تؼريف هيگردد .ريسك
ًقذضًَذگي دارايي كِ بب ًبم ريسك ًقذيٌگي ببزار ّن ضٌبختِ هيضَد ،زهبًي ظبّر هيضَد كِ هؼبهلِ بب قيوت
پيصبيٌي ضذُ قببل اًجبم ًببضذ (بِ دليل تغيير ٍضؼيت ًسبت بِ زهبى هؼبهلِ ػبدي) .ايي ريسك در بيي گًَِّبي
داراييّب ٍ در زهبىٍ ،ابستِ بِ ضرايظ ببزار تغيير هيكٌذ .بؼضي داراييّب هبًٌذ ارزّبي اصلي يب اٍراق قرضِ ،ببزارّبي
ػويقي دارًذ ٍ در اغلب هَاقغ بِ راحتي بب ًَسبى كوي در قيوتً ،قذ هيضًَذ اهب ايي اهر در هَرد ّوِ داراييّب
صبدق ًيست.
ريسك ًقذيٌـگي تـأهيي هـبلي ،كِ ريسك جريبى ٍجِ ًقذ ّن ًـبهيذُ هيضَد ،بِ ػـذم تَاًبيي در پرداخت تؼْــذات
برهيگردد .ايي هَضَع هخصَصبً براي پرتفَّبيي كِ هتَازى ضذُاًذ ٍ هتؼْذ بِ پرداخت حبضيِ سَد بِ علبكبراى
ّستٌٌذ هؼضل هْوي است .در ٍاقغ اگر رخيرُ ٍجِ ًقذ كبفي ًببضذ ،هوكي است در ضرايظ سقَط ارزش ببزار ًيبز بِ
پرداخت ٍجِ ًقذ ٍجَد داضتِ ببضذ كِ هٌجر بِ ًقذ كردى اجببري پرتفَ در قيوت پبييي هيضَد .ايي چرخِ ضررّب
كِ بب حبضيِ سَد تؼْذ ضذُ ضذيذتر هي ضَد ،گبّي بِ هبرپيچ هرگ تؼبير هيضَد .ريسك تأهيي هبلي بب برًبهِريسي
هٌبسب جريبى ٍجِ ًقذ كٌترل هي ضَد .هحذٍد كردى ضكبف جريبى ٍجِ ًقذ ،هتٌَع كردى ٍ در ًظر گرفتي هٌببغ
هبلي جذيذي براي پر كردى كسري ًقذيٌگي ًقص هْوي در كٌترل ريسك ًقذيٌگي دارًذ .ريسك ًقذيٌگي بب سبير
ريسكّبي هبلي هختلظ است ٍ بِ ّويي دليل سٌجص ٍ كٌترل آى بب دضَاري رٍبرٍ است.

ماده  :1-7سیاست ها و خط مشیهای مدیریت ریسک نقدینگی
خغَط كلي هذيريت ريسك ًقذيٌگي تَسظ ّيئت هذيرُ ببًك در خصَص هسبيلي ًظير سبختبر تصوينگيري،
استراتژيّبي تبهيي هبلي ،حذ آستبًِ تحول ريسك ًقذيٌگي ،تٌظين برًبهِ هقببلِ بب بحراى ،برًبهِ تبهيي هبلي
اقتضبيي تذٍيي گرديذُ ٍ ّر سبلِ هَرد ببزًگري قرار گرفتِ ٍ در قبلب هصَببت آى ّيئت بِ هذيريت ارضذ ببًك
جْت اجرا ابالؽ هيگردد.
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