
کلیه آمار و ارقام این گزارش بر مبنای داده های رســمی منتشــر شــده وزارت امور اقتصادي و 
دارایي، ســازمان بورس و اوراق بهادار ، شــرکت بورس اوراق بهادار تهــران، فرابورس ایران، 
 بــورس کاال، بــورس انرژی و بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران تهیه و ارائه شــده اســت.

گاهی اوقات ممکن است اعداد و ارقام ماه های قبلی تغییرات جزئي داشته باشند؛ علت این موضوع 
تأخیر در اطاع رسانی عمومی برخي از اوراق مي باشد. به ویژه در مورد اوراق مشارکت شهرداری ها 
که با مجوز بانک مرکزي منتشر مي شوند و هم چنین اسناد خزانه اسامی منتشر شده توسط دولت که 
 اطاعات آن ها با تأخیر منتشر می شوند، تغییرات داده هاي ماه هاي گذشته گریزناپذیر خواهد بود.

نمودار نرخ هاي YTM در بازار بدهي بر مبناي نرخ مؤثر اوراق اســناد خزانه اســامي منتشره 
توسط دولت محاسبه و منتشر شده  است. براي افزایش دقت، صرفا از نرخ اوراقي استفاده شده 
اســت که در هر روز مورد معامله قرار گرفته اند و فاصله تا سررسید آن ها بیش از 10 روز بوده 
است. منظور از نرخ کوتاه مدت یا Short Term ، میانگین نرخ اوراقي است که در هر روز فاصله 
تا سررسید آن ها حداکثر 270 روز بوده است و طبیعتاً اوراق با سررسید باالي 270 روز در زمره 

اوراق بلندمدت تقسیم بندي شده اند.
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گزارش جـامع 
ن يـرا ا بـدهـي  ر  ا ز بـا

منتـهی بـه 1401/03/31

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.

تاریخ انتشار: 
1401/04/10
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ارزش بازار بدهي به تفكيك نوع اوراق

1398139914001401/03

2.445 2.175 1.492 231 اوراق مرابحه

1.767 1.802 1.101 708 اسناد خزانه اسالمي

395 421 287 99 اوراق سلف

343 331 240 187 اوراق اجاره

294 294 374 322 اوراق منفعت

127 134 186 192 اوراق مشاركت

43 63 34 0 اوراق گام

10 10 15 5 اوراق رهني

1 1 0 0 خريد دين

0 0 0 0 اوراق استصناع

0 0 0 0 مشاركت بانك مركزي

5.426 5.232 3.729 1.745 مجموع 

آمار انتشار و سررسيد اوراق بخش خصوصي

1398139914001401/03

334 210 121 97 مانده ابتداي دوره

51 187 124 44 انتشار

(10)(63)(36)(19)سررسيد

374 334 210 121 مانده پايان دوره

13 42 23 17 سود پرداختي طي دوره

41 124 88 25 خالص تامين مالي

آمار انتشار و سررسيد اوراق دولت

1398139914001401/03

4.245 2.930 1.422 896 مانده ابتداي دوره

450 1.970 1.880 820 انتشار

(270)(655)(372)(294)سررسيد

4.425 4.245 2.930 1.422 مانده پايان دوره

83 324 184 63 سود پرداختي طي دوره

180 1.315 1.508 526 خالص تامين مالي

ارزش بازارهاي مالي ايران در 1401/03/31

ارزش بازار بدهي

%43.01189  تسهيالت بانكي
39%

%5.42611  اوراق بدهي

ارزش بازار سهام

%61.99380  بورس تهران
61%

%15.25920  فرابورس ايران

125.688ارزش بازارهای مالي ايران

ارزش بازار بدهي به تفكيك ناشران

1398139914001401/03

4.425 4.245 2.930 1.422 دولت

453 453 398 103 سازمان دولتي

374 334 210 121 خصوصي

121 128 147 99 شهرداري

53 73 44 0 بانكي

5.426 5.232 3.729 1.745 مجموع

آمار انتشار و سررسيد اوراق دولت در يك سال اخير

پرداخت سودخالص انتشارسررسيدانتشار

1400/04 100(55) 45 38

1400/05 60(84)(24) 25

1400/06 255(80) 175 43

1400/07 0(75)(75) 8

1400/08 100(102)(2) 11

1400/09 100(62) 38 50

1400/10 100(60) 40 36

1400/11 105(48) 57 27

1400/12 155(54) 101 34

1401/01 0 0 0 7

1401/02 150(135) 15 18

1401/03 300(135) 165 58

355 534 (891)1.425 مجموع

20 درصد

80 درصد

 تسهيالت بانكی        اوراق بدهی بورس تهران        فرابورس ايران

11 درصد

89 درصد

  بازار بدهی           بازار سهام       

39 درصد

61 درصد



روند بلندمدت YTM  از 1394/07/08 تا 1401/03/31 *

*
)T1=10   T2=270( 1401/03/31  از تاريخ : 1400/03/31  تا  YTM  روند نرخ

نرخ سود كليه اوراق بدهی موجود در بازار در تاريخ 1401/03/31 مقايسه منحنی نرخ سود بازار بدهی  با ماه و سال گذشته در ايران*

* نرخ هاي این نمودارها برمبناي نرخ اوراق دولتي تنظیم شده اند.
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دولت شهرداري خصوصی

فاصله تا سررسيد (روز- لگاريتمي)فاصله تا سررسيد (روز- لگاريتمي)


