
واحد توسعه كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران، اداره آمار

عليرضا توكلي كاشي، زهرا اسدي پور: تهيه كننده

1400/09/30: تاريخ انتشار

1400/08/30گزارش جامع بازار بدهي ايران در تاريخ 

كليه آمار و ارقام اين گزارش بر مبناي داده هاي رسمي منتشر شده وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان بورس و اوراق بهادار ، شركت بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ايران، 

.بورس كاال، بورس انرژي و بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و ارائه شده است

به ويژه در مورد اوراق . گاهي اوقات ممکن است اعداد و ارقام ماه هاي قبلي تغييرات جزئي داشته باشند؛ علت اين موضوع تأخير در اطالع رساني عمومي برخي از اوراق مي باشد

مشاركت شهرداري ها كه با مجوز بانک مركزي منتشر مي شوند و هم چنين اسناد خزانه اسالمي منتشر شده توسط دولت كه اطالعات آن ها با تأخير منتشر مي شوند، تغييرات داده هاي 

.ماه هاي گذشته گريزناپذير خواهد بود

براي افزايش دقت، صرفا از نرخ اوراقي استفاده .  در بازار بدهي بر مبناي نرخ مؤثر اوراق اسناد خزانه اسالمي منتشره توسط دولت محاسبه و منتشر شده  استYTMنمودار نرخ هاي 

، ميانگين نرخ اوراقي است كه Short Termمنظور از نرخ كوتاه مدت يا .  روز بوده است10شده است كه در هر روز مورد معامله قرار گرفته اند و فاصله تا سررسيد آن ها بيش از 

. روز در زمره اوراق بلندمدت تقسيم بندي شده اند270 روز بوده است و طبيعتاً اوراق با سررسيد باالي 270در هر روز فاصله تا سررسيد آن ها حداكثر 

.اين گزارش به صورت منظم و ماهانه و در روز دهم هر ماه از طريق سايت رسمي كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران منتشر خواهد شد



1400/09/30: تاريخ انتشار

معاونت توسعه، اداره آمار

(واحد كليه ارقام هزار ميليارد ريال مي باشد)

1397139813991400/08ارزش بازار بدهي

7538201,4733,078مانده ابتداي دوره88%   36,535

4578672,0371,510انتشار12%        5,001

(438)(372)(294)(310)سررسيدارزش بازار سهام

8201,4733,0784,210مانده پايان دوره79%    56,466

8263192194سود پرداختي طي دوره21%    14,848

676531,6051,132خالص تامين ماليارزش بازار مالي ايران

1397139813991400/081397139813991400/08

6797121253مانده ابتداي دوره8201,4733,0784,210دولت

584416884انتشار83103368331سازمان دولتي

(40)(36)(19)(29)سررسيد10299104131شهرداري

97121253297مانده پايان دوره004432بانكي

13172332سود پرداختي طي دوره97121253297خصوصي

302513243خالص تامين مالي1,1021,7963,8475,001مجموع

1397139813991400/08پرداخت سودخالص انتشارسررسيدانتشار

1182311,6491,964صكوك مرابحه12122(49)1399/09170

4427121,0451,847اسناد خزانه اسالمي15731(24)1399/10181

81369421371اوراق منفعت7123(50)1399/11121

5199287322اوراق سلف34931(4)1399/12353

162187253292صكوك اجاره12014(25)1400/01145

245192142170اوراق مشاركت1400/02600060010

003422اوراق گام24028(10)1400/03250

251512اوراق رهني4442(56)1400/04100

0001خريد دين25(27)(87)1400/0560

0000مشاركت بانك مركزي17556(80)1400/06255

0000صكوك استصناع8(75)(75)1400/070

1,1021,7963,8475,001مجموع 11(5)(105)1400/08100

1,770302(565)2,335مجموع

آمار انتشار و سررسيد اوراق بخش خصوصي

بورس تهران

فرابورس ايران

ارزش بازار بدهي به تفكيك نوع اوراقآمار انتشار و سررسيد اوراق دولت در يك سال اخير

تسهيالت بانكي

اوراق بدهي
36.8%

63.2%

112,850

ري اريان 1400/08/30گزارش جامع بازار بدهي ايران در تاريخ كانون نهاداهي سرماهي گذا

آمار انتشار و سررسيد اوراق دولت1400/08/30ارزش بازارهاي مالي ايران در 

ارزش بازار بدهي به تفكيك ناشران

37% 

63% 
 بازار بدهي
 بازار سهام

88% 

12% 

 تسهيالت بانكي

 %79 اوراق بدهي

21% 

 بورس تهران
 فرابورس ايران



1400/09/30: تاريخ انتشار

معاونت توسعه، اداره آمار ري اريان 1400/08/30گزارش جامع بازار بدهي ايران در تاريخ كانون نهاداهي سرماهي گذا

.نرخ هاي اين نمودارها برمبناي نرخ اوراق دولتي تنظيم شده اند* 
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 * 1400/08/30تا  1394/07/08از   YTMروند بلندمدت 
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 LONG TERM
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 1400/08/30تا    1399/08/30: از تاريخ   YTM روند نرخ 

T1=10   T2=270 * SHORT TERM

LONG TERM
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23 46 91 182 365 730 1,459

 (روز)فاصله تا سررسيد 

 *منحني نرخ سود در ايران

1399/08/27 1400/07/27 1400/08/30
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11 46 183 730

 (لگاريتمي -روز)فاصله تا سررسيد 

 1400/08/30: نرخ سود كليه اوراق بدهي موجود در بازار در تاريخ

 خصوصي شهرداري دولت


