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 یکالکترون یبانکدار بازار )نرخ بهره( یسکر نامهپرسش
 

 
 پاسخگوی گرامی

 لطفاً قبل از پاسخ دادن به پرسشنامه موارد زیر را تکمیل نمایید :
  مشخصات فردی:

 

 ☐به باال 50                      ☐   40-  50               ☐  30-40                  ☐ 20-30سن:            

 ☐زن              ☐جنسيت:  مرد        

 ☐ دکتری                        ☐فوق ليسانس                     ☐ليسانس               ☐فوق ديپلم               ☐ ميزان تحصيالت: ديپلم       

 ☐سال به باال 20         ☐سال 20تا  15             ☐سال 15تا  10          ☐سال  10تا  5         ☐سال 5سابقه کار :  زير             

 

 خیلی زیاد زیاد  متوسط کم خیلی کم سوال ردیف

رعايت الزامات كميته بال در رابطه با نرخ  به نظر شما راهکار "- 1

 "، تا چه اندازه در مقابله با ريسک بازار موثر است؟سود بانكي

     

ايجاد بستر مناسب و نظارت بر حسن  "به نظر شما راهکار - 2

اجراي مديريت ريسک بازار و نرخ سود توسط بانک از سوی 

دولت و بانك مركزي "، تا چه اندازه در مقابله با ريسک بازار 

 موثر است؟

     

كنترل و نظارت مداوم بر ترازنامه و يا  به نظر شما راهکار "- 3

ها "، نرخ و با شناسايي شكافهاي حساس به ها و بدهياقالم دارايي

 تا چه اندازه در مقابله با ريسک بازار موثر است؟

     

ها به هاي اطالعاتي بانكاصالح سيستم به نظر شما راهکار "- 4

 گيري ريسكهاي پيشرفته اندازهاي که قادر به استفاده از مدلگونه

موثر نرخ سود باشند"، تا چه اندازه در مقابله با ريسک بازار 

 است؟

     

هاي هاي مشتقه و ساير ابزاربه نظر شما راهکار "معرفي ابزار- 5

هاي فرآروي سيستم بانكي از تامين مالي براي كاهش انواع ريسك

جمله ريسك نرخ سود )بهره( در نظام بانكداري بدون ربا "، تا چه 

 اندازه در مقابله با ريسک بازار موثر است؟
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ارتقا سطح دانش كاركنان در زمينه ريسك  راهکار "به نظر شما - 6

ويژه ريسك نرخ سود و ابزارهاي كاهش آن"، تا چه اندازه در به

 مقابله با ريسک بازار موثر است؟

     

 هايگيريهاي دقيق ريسك، درتصميمبه نظر شما راهکار "تحليل- 7

ريسک  ها "، تا چه اندازه در مقابله باگذاري بانككالن و سياست

 بازار موثر است؟

     

ها و ايجاد به نظر شما راهکار " تقويت شوراي هماهنگي بانك- 8

كميته بين بانكي براي انتقال تجربيات و جلوگيري از بروز بحران 

براي هر يك از اعضا"، تا چه اندازه در مقابله با ريسک بازار 

 موثر است؟

     

تدابيری براي افزايش درآمدهاي بانک به نظر شما راهکار " اتخاذ - 9

اي نظير : اخذ حق كميسيون، افزايش خدمات كارمزدي غيربهره

( جهت …ها و گشايش اعتبار اسنادي ونامه)مثل صدور ضمانت

مقابل با خطر کاهش سودآوری در هنگام پائين بودن نرخ سود"، تا 

 چه اندازه در مقابله با ريسک بازار موثر است؟

     

سنجي بكارگيري ابزارهاي كاهش به نظر شما راهکار " امكان- 10

برداري از ابزارهای مفيد"، تا چه ريسك در بازار بين بانكي و بهره

 اندازه در مقابله با ريسک بازار موثر است؟

     

 ايبه وجوه واسطه یبالقوه وابستگ يشافزا به نظر شما راهکار "- 11

"، تا چه اندازه در مقابله با ها بانرخ سود باالترسپرده يگرد يا

 ريسک بازار موثر است؟

     

که  يیبالقوه وجوه از بازارها يلتحص به نظر شما راهکار "- 12

"، تا  در آن زمينه را ندارند یموسسات مجوز انجام امور بانکدار

 چه اندازه در مقابله با ريسک بازار موثر است؟

     

محاسبه ترکيب بهينه پرتفوي ارزي، بدين  نظر شما راهکار " به- 13

رود ظرف يک دوره صورت که مبلغي از پرتفوي که انتظار مي

زماني مشخص و با ميزان احتمال معين از دست برود را محاسبه و 
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بطور مستمر بر پرتفوي ارزي نظارت كنند"، تا چه اندازه در 

 مقابله با ريسک بازار موثر است؟

هاي اطالعات مالي سيستم ايجاد و يا اصالح به نظر شما راهکار "- 14

 نرخ ارز برایگيري ريسكاندازهبه مربوط هايمناسب بر پايه مدل

آخرين اطالعات مربوط به نوع ارز و سررسيد هريك از بهدستيابي 

ي بينگيري ويا پيشمنظور امكان اندازهدارايي و بدهي ارزي به اقالم

ريسك در مقاطع مختلف"، تا چه اندازه در مقابله با ريسک بازار 

 موثر است؟

     

هاي نرم افزاري دقيق براي نصب سيستم به نظر شما راهکار "- 15

گيري ريسك نرخ ارز و استفاده از آخرين اطالعات مالي اندازه

هاي ها و بدهيموجود براي تخمين ارزش در معرض خطر دارايي

طور و يا حتي سهم درصد ارزها در پرتفوي بهينه بهارزي بانك 

خودكار درهرلحظه"، تا چه اندازه در مقابله با ريسک بازار موثر 

 است؟

     

سنجي بكارگيري ابزارهاي مشتقه امكان به نظر شما راهکار "- 16

ارزي و يا ابزارهاي نوين مديريت مالي در بازار بين بانكي "، تا 

 مقابله با ريسک بازار موثر است؟چه اندازه در 

     

سنجي بكارگيري ابزارهاي مشتقه امكان به نظر شما راهکار "- 17

ارزي و يا ابزارهاي نوين مديريت مالي در بازار بين بانكي "، تا 

 چه اندازه در مقابله با ريسک بازار موثر است؟

     

ابزارهاي مشتقه سنجي بكارگيري امكان به نظر شما راهکار "- 18

ارزي و يا ابزارهاي نوين مديريت مالي در بازار بين بانكي "، تا 

 چه اندازه در مقابله با ريسک بازار موثر است؟

     

 

 


