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 بسمه تعالی                

 
 اداره اعتبارات           

 مدرییت کل اعتبارات

 1397 سال رد ريالی بانکی نيب بازار عملکرد

 شامل:

 1397الف(عملکرد کلی بازار نيب بانکی رد سال 

 1397و   1396بازار رد سال اهی  کلی  و مااههن  مقایسه عملکرد ب(

 1397ات  1388( میانگین موزون رنخ سود معامالت بازار از سال ج
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 1397 سال در ریالی بانکی بین بازار کلی عملکرد)الف

 ارزش کل معامالت

 ریال( د)میلیار

میانگین موزون نرخ 

 سود)درصد(
 تعداد معامالت)فقره(

ارزش متوسط 

معامالت 

 روزانه)میلیارد ریال(

تعداد روزهای 

 فعالیت بازار

107,149,635 19.72 40,663 369,482 290 

 نرخ محدوده با ریال میلیارد 107،149،635 ارزش به معامله فقره 40،663 مجموعا 1397 سال در

 .پذیرفت انجام درصد 19.72 نرخ میانگین با و درصد 16 – 23 

 1396 سال با آن مقایسه و 1397 سال در گذاری سپرده از ها بانک سهم-

 عنوان

 1397سهم سپرده گذاری در سال  1396سپرده گذاری در سال سهم 

 حجم 

 گذاریسپرده 

 )میلیارد ریال(

درصد از کل 

 معامالت

میانگین نرخ 

 معامالت)درصد(

 حجم 

 گذاریسپرده 

 )میلیارد ریال(

درصد از 

کل 

 معامالت

میانگین نرخ 

 معامالت)درصد(

 19.81 %18.96 20,313,158 19.31 %20.44 13,095,076 بانکهای خصوصی

 19.96 %35.70 38,247,183 18.81 %17.23 11,039,955 44بانکهای مشمول اصل 

 19.48 %43.28 46,372,604 18.46 %61.99 39,710,116 بانکهای دولتی

 20.04 %2.07 2,216,690 19.13 %0.33 210,533 موسسات اعتباری

 19.72 %100 107,149,635 18.69 %100 64,055,680 جمع
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 1396 سال با آن مقایسه و 1397 سال در پذیری سپرده از ها بانک سهم-

 عنوان

 1397سهم سپرده پذیری در سال 1396سهم سپرده پذیری در سال 

 حجم 

 سپرده پذیری

 )میلیارد ریال(

درصد از کل 

 معامالت

میانگین نرخ 

 معامالت)درصد(

 حجم 

 سپرده پذیری

 )میلیارد ریال(

درصد از کل 

 معامالت

میانگین نرخ 

 معامالت)درصد(

 19.89 %57.08 61,163,825 18.87 %51.52 33,001,182 بانکهای خصوصی

 19.37 %13.58 14,545,885 18.61 %26.64 17,067,065 44بانکهای مشمول اصل 

 19.54 %19.03 20,392,180 18.13 %13.72 8,786,885 بانکهای دولتی

 19.64 %10.31 11,047,745 18.81 %8.12 5,200,548 موسسات اعتباری

 19.72 %100 107,149,635 18.69 %100 64,055,680 جمع

 

 

 1396و   1397ب( مقایسه عملکرد کلی بازار در سال های 

 رشد)درصد( 1396 1397 سال

 67.28 64,055,680 107,149,635 حجم معامالت)میلیارد ریال(

 5.51 18.69 19.72 نرخ سود)درصد(

 6.72 38,101 40,663 تعداد معامالت)فقره(

درصد و  16-23میلیارد ریال با محدوده  نرخ 107,149,635فقره معامله به ارزش  40,663مجموعا  1397در سال 

از رشد قابل توجهی برخوردار بوده  1396در مقایسه با سال که درصد انجام پذیرفت. 19.72با میانگین نرخ 

 درصد همراه بوده است. 67درصد افزایش,و حجم معامالت با رشد بیش از  6.72است,تعداد معامالت با 
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  1397و  1396مقایسه عملکرد ماهانه بازار بین بانکی در سال  -

 ماه

ارزش معامالت در 

 1396سال 

 )میلیارد ریال(

ارزش معامالت 

 1397در سال 

 د ریال()میلیار

تعداد 

روزهای 

معامله در 

ماه در 

سال 

1396 

تعداد 

روزهای 

معامله در 

ماه در 

 1397سال

میانگین موزون 

نرخ سود معامالت 

در 

 )درصد(1396سال

میانگین موزون 

نرخ سود معامالت 

در 

 )درصد(1397سال

متوسط ارزش 

معامالت روزانه 

در سال 

)میلیارد 1396

 ریال(

متوسط ارزش 

 معامالت روزانه

در سال 

)میلیارد 1397

 ریال(

 272,595 83,289 19.47 19.95 19 21 5,179,310 1,749,070 فروردین

 304,846 110,016 19.48 20.05 26 25 7,926,000 2,750,404 اردیبهشت

 315,379 119,889 19.45 20.3 23 25 7,253,710 2,997,235 خرداد

 251,711 199,907 19.39 20.3 25 23 6,292,769 4,597,870 تیر

 292,549 175,229 19.68 19.06 26 27 7,606,270 4,731,176 مرداد

 361,281 193,403 19.95 18.31 23 25 8,309,455 4,835,065 شهریور

 382,536 225,734 20.01 18.12 26 24 9,945,935 5,417,605 مهر

 341,142 232,924 19.97 18.14 23 24 7,846,270 5,590,170 آبان

 333,366 272,108 19.98 18.14 24 24 8,000,790 6,530,584 آذر

 410,935 312,764 19.86 18.12 26 25 10,684,303 7,819,110 دی

 561,085 338,040 19.72 18.07 24 25 13,466,043 8,451,011 بهمن

 585,551 373,321 19.56 18.87 25 23 14,638,780 8,586,380 اسفند

 369,482 220,123 19.72 18.69 290 292 107,149,635 64,055,680 جمع کل

 1396و مقایسه آن با سال  1397سال  نمودار متوسط ارزش معامالت روزانه در-
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  1397تا سال  1388( میانگین موزون نرخ سود معامالت بازار از سال ج

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 سال

نرخ سود 

معامالت  

 )درصد(

15.5 14.4 18.2 21.4 23.02 27 24.47 18.62 18.69 19.72 

 1397تا سال  1388معامالت از سال نمودار نرخ سود 

 


